
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

VYSOKÁ  ŠKOLA  BÁŇSKÁ – TECHNICKÁ  UNIVERZITA  OSTRAVA 

EKONOMICKÁ  FAKULTA 

 

 

 

KATEDRA MANAGEMENTU 

 

 

Průzkum spokojenosti zaměstnanců s vybranými nástroji interní 

komunikace 

Research of Employee Satisfaction with Special Tools of Internal  

Communication 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

 

Student:    Martin Hnyluch 

Vedoucí bakalářské práce:                  PhDr. Anna Dušková  

 

 

Ostrava 2011 



 

 

VŠB-Technická univerzita Ostrava     Ekonomická fakulta 
Katedra Managementu      Akademický rok 2010/2011 

 

Zadání bakalářské práce 

Student:               Martin Hnyluch 

Studijní program:  Ekonomika a management 

Studijní obor:               Management 

Téma:  Průzkum spokojenosti zaměstnanců s vybranými nástroji 
interní komunikace 

Research of Employee Satisfaction with Special Tools of  
Internal Commmunication 

 

1. Úvod 
2. Charakteristika interní komunikace a jejích nástrojů 
3. Popis vybraných metod a technik průzkumu 
4. Realizace průzkumu ve vybrané firmě a doporučení na řešení zjištěných problémů 
5. Závěr 
Seznam použité literatury 
Seznam zkratek 
Prohlášení o využití výsledků bakalářské práce 
Přílohy 

Odborná literatura: 

ADLER, R. B.; ELMHORST, J. M. [i]Communicating at Work.[/i] 10th ed. London: 
McGraw-Hill, 2010. 519 s. 978-0-07-338517-4. 
BĚLOHLÁVEK, F. *i+Organizační chování.*/i+ 1. vyd. Olomouc: Rubico, 1996. 329 s. ISBN 
80-85839-09-1. 
PLAMÍNEK, J. *i+Vedení porad.*/i+ 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 2007. 112 s. 
ISBN 978-80-247-2073-9 

 

Vedoucí bakalářské práce: PhDr. Anna Dušková 

Datum zadání:   26. listopadu 2010 

Datum odevzdání:   11. května 2011 

 

_______________________                __________________________ 

prof. Dr. Ing. Dana Dluhošová 
vedoucí katedry               děkanka fakulty 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Místopřísežné prohlášení 

„Místopřísežně prohlašuji, že jsem celou práci, včetně příloh, vypracoval 

samostatně“. 

V Ostravě dne………………….     ……………………………………………… 

         Martin Hnyluch 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poděkování: 

Děkují tímto mé vedoucí bakalářské práce PhDr. Anně Duškové za její vstřícnost, 

veškeré připomínky, rady a odborné vedení mé bakalářské práce. 



 

 

1. Úvod…. ............................................................................................................................. 1 

2. Charakteristika interní komunikace a jejich nástrojů ...................................................... 3 

   2.1. Interní komunikace .................................................................................................... 3 

       2.1.1. Proces komunikace ............................................................................................. 4 

       2.1.2. Cíle interní komunikace ....................................................................................... 7 

       2.1.3 Formy interní komunikace ................................................................................... 7 

       2.1.4. Komunikační toky v organizaci ............................................................................ 9 

       2.1.5. Komunikační bariéry ......................................................................................... 11 

       2.1.6 Doporučení pro zlepšení komunikace v organizaci ............................................ 14 

   2.2. Vybraná forma interní komunikace ......................................................................... 16 

       2.2.1. Porada a její cíle ................................................................................................ 16 

       2.2.2. Typy porad......................................................................................................... 16 

       2.2.3. Zásady efektivní porady .................................................................................... 17 

       2.2.4 Zvláštní typy porad ............................................................................................. 19 

3. Popis vybraných metod a technik průzkumu ................................................................ 21 

   3.1. Sociologický výzkum ................................................................................................ 21 

   3. 2. Postup provádění sociologického výzkumu ............................................................ 21 

   3.3 Metoda dotazování ................................................................................................... 23 

4. Realizace průzkumu ve vybrané firmě a doporučení na řešení zjištěných problémů .. 26 

   4.1 Charakteristika vybrané organizace ......................................................................... 26 

   4.2 Popis přípravné fáze průzkumu ................................................................................ 27 

   4.3. Popis realizační fáze průzkumu ............................................................................... 28 

   4.4 Analýza dat výsledků průzkumu ............................................................................... 29 

4. 5. Hodnocení výsledků sociologického průzkumu a doporučení na řešení zjištěných 

problémů. .......................................................................................................................... 43 



 

 

5. Závěr.… .......................................................................................................................... 48 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1 

1. Úvod 

Komunikace je pro každého z nás neoddělitelným článkem našeho každodenního 

života, díky kterému můžeme v životě pracovat a realizovat se. Umožňuje nám sdělovat 

informace druhým lidem, informace získávat, studovat a začlenit se tak do společnosti. 

Celý náš život jsme na komunikaci závislí, už od raného věku, kdy se učíme mluvit, 

správně se chovat a vyjadřovat. Žádáme-li o zaměstnání, nehraje hlavní roli jen dosažené 

vzdělání a dovednosti, ale také způsob, jakým se prezentujeme, tedy chování a 

vystupování. Komunikace je nutností, chceme-li vyjádřit své názory a postoje, city či 

myšlenky ostatním osobám. Komunikace je základním kamenem naší socializace a její 

kvalita ovlivňuje i hodnotu našeho života. 

Tématem mé bakalářské práce je spokojenost zaměstnanců s vybranými nástroji 

interní komunikace. Tak jako v běžném životě, i komunikace uvnitř organizace je velice 

důležitá, ne-li důležitější. Jejím prostřednictvím probíhá v organizaci výměna všech 

informací týkající se jejího chodu jak mezi manažery, tak mezi manažery a 

podřízenými dle firemní hierarchie. Aby byla komunikace efektivní, je třeba, aby byly 

informace předávány úplné, včas a byly minimalizovány bariéry, které je ovlivňují, 

například určité překážky v porozumění druhé osoby, rozdílné vnímání problému či 

sdělení. S kvalitou interních komunikačních procesů jistě souvisí i vzájemné sympatie a 

důvěra lidí v organizaci. Chce-li být organizace úspěšná, efektivní komunikace je jistě 

jeden ze z nejdůležitějších základů jejich úspěchu. Toto téma jsem si vybral, protože je 

dle mého názoru v dnešní době velice důležité správně komunikovat v organizacích pro 

jejich dobré fungování a chci přispět k eliminaci komunikačních problémů. 

Cílem mé bakalářské práce je prozkoumat spokojenost zaměstnanců s vybranými 

nástroji interní komunikace v organizaci poskytující komplexní služby servisu prádla a 

pracovních oděvů pro zdravotnická zařízení, lázně, hotely a průmyslové podniky, jako je 

odborné vyprání, vyčištění a ošetření prádla. Díky získaným výsledkům z průzkumu bude 

možno zjistit nedostatky, které zhoršují kvalitu komunikace a ovlivňují neefektivní 

fungování a poskytování servisu prádla, a zároveň navrhnout řešení pro jejich zmírnění 

nebo odstranění. 
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K získání potřebných informací jsem použil techniky dotazníku. Dotazování probíhalo 

písemnou formou, kdy jsem jej rozdal jak mezi manažery, tak mezi řadovými 

zaměstnanci. Z vedení organizace vyplnili dotazník 4 respondenti, zbylý počet byli její 

řadoví zaměstnanci. Celkem tedy dotazník vyplnilo 23 respondentů. 

Přínosem mé bakalářské práce je na základě získaných údajů navrhnout řešení 

pro zmírnění, ale nejlépe odstranění všech problémů, které se ukázaly po zpracování 

dosažených výsledků dotazníkového průzkumu. Návrh řešení by měl přispět k odstranění 

bariér, které komplikují efektivní využívání vybraných komunikačních nástrojů, což může 

přispět i ke kvalitnějšímu řízení.  
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2. Charakteristika interní komunikace a jejich nástrojů 

2.1. Interní komunikace 

Pod pojmem interní komunikace rozumí Hloušková (1998) propojení firmy 

pomocí komunikace.  Zaměstnanci ke svému správnému a efektivnímu fungování ve 

firmě potřebují informace. Potřebují znát vize a cíle firmy, její strategii a měli by být 

průběžně informováni o úspěších či neúspěších firemní činnosti. Vnitrofiremní 

komunikace spojuje všechny manažerské funkce a jejím účelem je efektivní využití 

zdrojů, jež má manažer k dispozici. Stanovení srozumitelných cílů firmy je základním 

předpokladem úspěšné komunikace. Právě správná interní komunikace vede k přesnému 

definování potřebných cílů. Jak uvádí Donnelly, Gibson a Ivancevich (2004), na 

komunikaci působí různé vlivy. Jak psychologické charakteristiky jedinců, tak prostředky 

použité při komunikaci. Vnitrofiremní komunikace spojuje všechny manažerské funkce a 

jejím účelem je efektivní využití zdrojů (informace, finance, materiál, lidé), jež má 

manažer k dispozici (viz obr. 2.1). 

Obr. 2.1. Účel a funkce komunikace 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pramen: Koontz H., Weihrich H. Management. 1993. s. 509 
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2.1.1. Proces komunikace 

Jako proces komunikace uvádí Donnelly, Gibson a Ivancevich (2004 s. 507) 

„přenos vzájemného porozumění pomocí symbolů“, to znamená, že není-li porozumění 

výsledkem užití jazyka a řeči, gesty nebo mimikou, pak se o komunikaci nejedná. 

Bělohlávek (1996 s. 232) rozděluje proces komunikace dle posloupnosti na sedm etap. 

Stejně tak to zachycují v grafu Koontz a Wiehrich (1993). 

Obr. 2.2 Proces komunikace 

Pramen: Koontz, H., Wiehrich, H. Management. 1993. str. 510 

První etapa procesu komunikace zachycuje vznik myšlenky, která je pro 

odesílatele důležitá a chce ji předat příjemci. Druhou etapou je kódování myšlenky do 

jazyka, který je příjemci srozumitelný. Nemusí to být nutně mluvený nebo psaný projev, 

ale i gesta, mimika či jiné pohyby. Třetí etapu tvoří vysílání zakódované myšlenky, a to 

jak prostřednictvím mluvy, tak psaného textu. Čtvrtá etapa je přenos informace 

komunikačním kanálem -  telefonicky, tváří v tvář nebo e-mailem.  Pátá etapa již ukazuje 

příjem zakódované zprávy příjemcem, který ji musí dekódovat a následně pochopit. Jsou 

to tedy šestá a sedmá závěrečná etapa. (viz obr. 2.2) 

Odesílatel nebo také komunikátor je původce zprávy či informace, kterou chce 

sdělit někomu jinému. V organizaci mohou tuto roli plnit manažeři, útvary nebo jiné 

osoby.  Manažeři provádějí komunikaci s dalšími manažery, vedením organizace, 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Jazyk_%28lingvistika%29
http://cs.wikipedia.org/wiki/%C5%98e%C4%8D
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nadřízenými, podřízenými, externími pracovníky, dalšími lidmi či útvary, a v neposlední 

řadě klienty a zákazníky. Zaměstnanci v útvarech komunikují se zaměstnanci z jiných 

útvarů, spolupracují-li na společném projektu a potřebují si předávat informace. Jiné 

osoby, mající vztah k firmě, stejně tak mají potřebu s ní komunikovat. Všechny subjekty 

komunikace mají něco společného, a to potřebu nebo nutnost sdělit určité skutečnosti 

někomu jinému. 

Myšlenka je předmětem sdělení komunikátora příjemci, tedy to, co chce 

komunikátor sdělit příjemci. Zakódování je proces, kterým převádí odesílatel své 

myšlenky do srozumitelného kódu, který vyjadřuje jeho úmysly. Nejběžnější a 

nejsrozumitelnější formou zakódování je jazyk. Funkcí kódování je zajistit, aby byly 

odesílatelovy myšlenky správně prezentovány formou jazyka. Další formou zakódovaní 

mohou být pohyby, mimika, či jiná gesta. V takovém případě jsou odesílatelovy myšlenky 

prezentovány řeči těla. Zakódované myšlenky jsou vyjadřovány sdělením. 

Přenos sdělení je následující etapou komunikace, je spojen s výsledkem 

úspěšného zakódování. Lze jej rozdělit na dva základní druhy, a to přímý nebo nepřímý. 

Podnikatelé, manažeři, či řadoví zaměstnanci mají mnoho důvodů k dorozumění se mezi 

sebou. Procesem sdělení informují druhé o svých myšlenkách tak, aby pochopili jejich 

úmysl. Prostřednictvím sdělení žádají o souhlas k uskutečnění, či realizaci svých 

myšlenek nebo chtějí vyvolat akci. Má-li být takovéto sdělení plnohodnotné a účinné, je 

třeba, aby v něm byly zahrnuty všechny podstatné skutečnosti, které považuje odesílatel 

za nezbytné pro dosažení žádoucího efektu. Forma sdělení je do jisté míry závislá na 

volbě komunikačního kanálu, který je použit k jejímu přenosu. Nejběžnější formou je 

komunikace z očí do očí, pomocí telefonu, na schůzích nebo poradách. V dnešní době 

počítačových technologií a internetu patří komunikace prostřednictvím e-mailů, icq a 

chatů, k nejčastěji používané. 

Příjemce je účastníkem komunikace, kterému odesílatel sděluje patřičnou 

informaci. Stává se jím každý, kdo se podílí na komunikaci. Zahrnuje tedy jak osoby 

z vrcholového a středního managementu, tak řadové zaměstnance, či osoby působící 

mimo firmu, kteří mezi sebou spolupracují. Příjem znamená smyslové zachycení signálů 

vysílaných odesílatelem a jejich zapamatování. Aby byl příjem informace efektivní, je 
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potřeba, aby příjemce věnoval svou pozornost na tento proces a nezabýval se jinými 

činnostmi, které by snižovaly kvalitu jejího obsahu.   

Proces dekódování je dalším zásadním krokem při komunikaci. Tímto procesem 

získá příjemce představu o tom, co mu odesílatel chce sdělit. Přiřazuje vhodné symboly 

k přijatému sdělení a tvoří jádro jejího obsahu. Jsou-li odesílatelé a příjemci uživateli 

stejných či podobných symbolů a znaků, je větší předpoklad, že bude informace 

dekódována správně. Komunikaci nelze považovat za ukončenou, jestliže nebude 

správně pochopen obsah sdělení. Správné dekódování sdělení ještě neznamená, že bylo 

vše pochopeno. Proces pochopení znamená, že příjemce informace zná význam 

dekódovaných symbolů a je schopen si představit, co po něm odesílatel požaduje.  

Aby se mohl odesílatel přesvědčit, že bylo sdělení efektivně zakódováno, 

přeneseno, dekódováno a pochopeno, musí mít k dispozici zpětnou vazbu. Na jejím 

základě je schopen zjistit, zda celý proces proběhl správně, a bude tedy následovat 

správný výkon odesílatelova požadavku po příjemci.  

Proces zpětné vazby člení Bělohlávek (1996) do následujících úrovní: 

 Zpětná vazba na úrovni vnímání (vysílání-příjem). Touto zpětnou vazbou si odesílatel 

ověřuje, zda příjemce zprávu zachytil. Neznamená to však, že zprávu zachytil 

dokonale a celou. Řada informací mohla příjemci uniknout, tudíž se nedá 

předpokládat, že vše správně pochopil. 

 Zpětná vazba na úrovni kódu závisí na kompletním opakování zadaného úkolu 

doslova. Příjemce sice zachytil zprávu celou, neznamená to ale, že ji pochopil správně. 

 Zpětná vazba na úrovni významu ukazuje odesílateli, že příjemce skutečně vše 

správně pochopil a mohl tak přesně splnit požadavek, který mu byl zadán. Tato 

zpětná vazba závisí na kontrole příjemce v praxi. Odesílatel je schopen ověřit si práci 

příjemce, která je výsledkem jeho pochopení daného požadavku a porovnat tak 

výsledek práce s požadavkem odesílatele. 

Nejefektivnějším typem zpětné vazby je zpětná vazba na úrovni významu, kterou 

lze v praxi ověřit a zhodnotit, zda příjemce získal vše, co mu bylo sděleno a hlavně 

pochopil vše tak, jak odesílatel zamýšlel.  
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Donnelly, Gibson a Ivancevich (2004) uvádějí komunikační šum jako bariéru, 

která průběhu komunikace poškozuje a zkresluje informace. Jedná se tedy o negativní 

faktor ovlivňující celou komunikaci. V první fázi, ve které je teprve myšlenka, lze označit 

jako šum i to, kdy si odesílatel špatně odhadne příjemce. Ve fázi zakódování si odesílatel 

špatně zvolí symboly. Fáze přenosu může být negativně ovlivněna výběrem nevhodného 

či nekvalitního média. Příjem je fáze, kdy jde o smyslové zachycení signálů, tedy 

negativní vliv na tuto fázi komunikace má např. hluk. U dekódování se může stát, že 

příjemce dekóduje špatně, takže konečný smysl myšlenky také není dobrý. V případě 

zpětné vazby má negativní vliv na celou komunikaci příjemce, který zpětně vůbec 

nereaguje. 

2.1.2. Cíle interní komunikace 

Hlavní cíle interní komunikace zachytila Hloušková (1998) ve čtyřech hlavních 

bodech. První bod zahrnuje ovlivňování postojů a pracovní chování zaměstnanců. 

Druhým bodem je vzájemné chování a tolerance zaměstnanců jak po ose vertikální, 

horizontální, tak i po diagonální. Třetím cílem je zajištění dobré informační souhry, 

uspokojení informačních potřeb zaměstnanců a motivační propojení organizace. Čtvrtým 

cílem je zajistit dobré fungování komunikačního systému zpětnou vazbou. Autorka dále 

uvádí, že pro dosažení cílů je potřeba vytvořit příznivé podmínky. Důležitá je znalost 

firemních cílů, o kterých musí zaměstnance jejich nadřízený informovat. Zaměstnanci cíle 

akceptují a jsou ochotni je realizovat. Podmínkou je ovšem správné plnění všech 

povinností, které přispějí k dosažení stanoveného cíle. Je důležité, aby každý 

zaměstnanec věděl, jaké jsou jeho konkrétní úkoly a co se od něj očekává. Musí si být 

vědom svých pravomocí a odpovědností, vědět, co musí a nesmí, co se cení a za co se 

kárá. Vedoucí pracovníci a nadřízení musí mít představu o tom, co je dobré změnit a na 

co je třeba se v budoucnu zaměřit. Důležitým faktorem je firemní kultura a je potřeba ji 

podporovat jak formálně tak i neformálně.  

2.1.3 Formy interní komunikace 

Hloušková (1998) uvádí jako základní formy komunikace v organizaci osobní, 

písemnou a elektronickou. Použití dílčích forem komunikace záleží na výběru manažera. 
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Ten si musí uvědomit vážnost situace, zda se jedná o rutinní záležitost nebo ojedinělou 

situaci. Velice významným prvkem pro výběr způsobu komunikace je obsah celého 

sdělení. Holá (2006) upozorňuje na skutečnost, že obecně nelze definovat nejefektivnější 

formu komunikace, protože vždy záleží na faktických podmínkách komunikačního 

procesu. 

Bedrnová a Nový (2002) poukazují na skutečnost, že není důležitý jen způsob, 

jakým manažer informaci sděluje, ale jak při tom vypadá. Komunikaci rozdělují autoři na 

verbální a neverbální. Uvádějí ale, že od sebe nelze tyto dva druhy komunikace oddělit, 

neboť se vzájemně prolínají. Při komunikaci si její účastníci nedávají pozor jen na to, co si 

sdělují, ale podvědomě jsou ovlivňováni i neverbální formou komunikace. To například 

výrazem ve tváři, gestikulací nebo postojem těla. 

Verbální komunikace se dle Bedrnové a Nového (2002) liší od neverbální, užitím 

specifického znakového systému, což znamená dorozumívání se pomocí symbolů. Ty 

představují slova příslušného jazyka. Předpokladem dobré a efektivní komunikace není 

jen znalost významu slov, ale důležité je i shodné chápání dané situace mezi lidmi, kteří 

spolu komunikují. Podstatnou složkou verbální komunikace je paralingvistika, která 

doprovází běžnou řeč nejrůznějšími zvukovými projevy. Jedná se o aspekty řeči, které 

nejsou vázány přímo na slova. Týká se nejen tónu hlasu, výšky hlasu, tempu a mezerách, 

ale také projevy citu, jako je smích nebo pláč. Autoři dělí verbální komunikaci na 

mluvenou a písemnou. 

Mluvená forma je nepoužívanější formou komunikace, převážně při setkání dvou 

lidí, kdy je většina informací sdělována ústně. Její největší výhoda spočívá v okamžitém 

poskytnutí zpětné vazby a rychlejšímu vzájemnému porozumění. Do mluvené řeči patří 

dialog, tedy rozhovor dvou a více lidí, během kterého dochází k výměně rolí mezi 

posluchačem a mluvčím. Pro efektivní komunikaci je potřeba, aby posluchač pozorně 

naslouchal a mohl tak mluvčímu poskytnout adekvátní zpětnou vazbu. Do mluvené řeči 

řadí Bedrnová s Novým (2002) také komunikaci v malých a velkých skupinách. 

Komunikace v malé skupině se účastní více než dva lidé, ale méně než třicet. Typickým 

příkladem je pracovní porada. Komunikace ve větší skupině má spíše za úkol seznámit 

posluchače s názory řečníka. Vzhledem k tomu, že je v tomto případě řečník ošizen o 
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zpětnou vazbu, záleží jen na jeho citlivosti a schopnosti vnímat, jak na řečníky působí, a 

zpětnou vazbu si vydedukovat na základě chování a vnímání posluchačů. 

Písemná forma komunikace je neosobní a nevýhodou je, že neposkytuje 

okamžitou zpětnou vazbu. To ale neznamená, že by byla méně důležitá než osobní. 

V případě písemné formy může být vše pečlivě připraveno a správně prezentováno. Její 

výhodou je, že máme možnost sdělení uchovat a popřípadě kontrolovat. K písemné 

komunikaci je v dnešní době využíváno počítačových sítí a internetu, což komunikaci 

značně zjednodušuje a zefektivňuje.  

Neverbální komunikace je dle Donnellyho, Gibsona a Ivanceviche (2004) také 

součástí lidského každodenního života, ale bez použití slov. Autoři uvádějí, že lidé se pří 

komunikaci nemohou vyhnout neverbálnímu chování, i kdyby se o to snažili. Clemons a 

McFarlan (in Koontz, Weihrich, 1993 s. 526) doplňují, že „mimoslovní komunikace bude 

podporovat komunikaci verbální“, a naopak. Při jakékoli ústní komunikaci mají její 

účastníci nějaký výraz v tváři, který má vypovídací schopnosti. Zvednutá obočí mohou 

být známkou nechápavosti nebo údivu, ústa ukazují hněv, radost či bolest. 

Bělohlávek (1996) popisuje zájem komunikovat, jako mírný předklon posluchače 

k mluvícímu, oční kontakt a dotek ruky na lokti. Uvádí také příklad nezájmu posluchače a 

to ležérním postojem a vyhýbáním očnímu kontaktu. Vzájemný postoj dvou lidí závisí na 

jejich vzájemném vztahu. Komunikují-li spolu přátelé, stojí blíže u sebe, zatímco dva 

neznámí lidé si udržují větší odstup. 

2.1.4. Komunikační toky v organizaci 

Donnelly, Gibson a Ivancevich (2004), popisují prostor pro interní komunikaci 

v organizační struktuře pomocí čtyř směrů. Tyto směry neboli komunikační kanály, 

rozlišujeme na horizontální, diagonální, vzestupnou a sestupnou (viz obr. 2.3). Jsou 

jakýmsi polem, kde se odehrává celá komunikace v organizaci, a předurčují, jaké 

informace budou sdělovány, komu a jakým směrem. Zaměření manažera na jednotlivý 

komunikační kanál je velice efektivní pro zjištění překážek a nedostatků při interní 

komunikaci a nalezení způsobu řešení jejich odstranění. Holá (2006) popisuje 

komunikační kanál jako cestu z místa vzniku informačního zdroje, na místo určení. 
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Informační zdroj a cesta k příjemci vycházejí ze stanovené komunikační strategie a 

standardů firmy.  

Obr. 2.3 Komunikační toky v organizaci 

 

Pramen: Donnelly, J. H., Gibson J. L., Ivancevich J. M. Management. 2004. str. 513 

Sestupná komunikace dle Donnellyho, Gibsona a Ivanceviche (2004 s. 513) 

„proudí od jedinců na vyšších stupních podnikové hierarchie k jedincům na nižších 

stupních“. Je obvykle prováděna pomocí oběžníků, podnikových publikací, manuálů, ale 

hlavně pracovních instrukcí. Pracovní instrukce jsou nejčastěji používanou formou 

sestupné komunikace, které obsahují popis práce, metody a postupy. Hloušková (2006) 

upozorňuje, že velká část vrcholových a středních manažerů neumí komunikovat 

s řadovými zaměstnanci, a v důsledku neefektivní komunikace dochází k nedostatku 

informací potřebných k práci a vzniku zbytečného stresu zaměstnanců.  

Vzestupná komunikace má opačný tok informací oproti sestupné komunikaci. 

Hloušková (2006) s Donnellym, Gibsonem a Ivancevichem (2004) uvádějí, že efektivní 

interní komunikace by měla být obousměrná a měla by proudit jak od vedení firmy 

směrem dolů k řadovým zaměstnancům, tak stejně od zaměstnanců směrem k vedení. 

Účinné vzestupné komunikace je obtížné dosáhnout, zvláště ve větších organizacích, je 

ale pro rozhodování nezbytná. Vzestupná zpětná vazba je využívána jako zdroj rad a 
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nápadů zaměstnanců. Velice efektivním nástrojem vzestupné komunikace jsou schránky, 

do kterých zaměstnanci anonymně vhazují své stížnosti, názory a připomínky. Mezi další 

nástroje patří porady, schůze a hlášení vedoucích pracovníků. Tyto efektivně využívané 

nástroje pomáhají zaměstnancům vyrovnat se s tlakem z pracovních situací a zvyšují 

pocit, že se určitým způsobem podílí na zlepšení fungování organizace.  

Donnelly, Gibson a Ivancevich (2004 s. 515) uvádějí diagonální komunikaci jako 

„nejméně používaným komunikačním kanálem v organizaci“. Podle Bělohlávka (1996) je 

uskutečňována komunikace diagonálně mezi pracovníky různých útvarů a úrovní. 

Využívá se nejvíce v demokraticky řízených organizacích.  

Horizontální komunikace probíhá mezi útvary na stejné úrovni organizační 

hierarchie.  Tento komunikační tok je důležitý u podniků, kde je zavedena progresivní 

forma organizační struktury. Donnelly, Gibson a Ivancevich (2004) uvádějí, že je potřeba 

horizontální komunikace organizacemi přehlížena a nejsou pro ni vytvořeny základní 

podmínky. Tento komunikační tok dává prostor týmové spolupráci, pružnosti a 

přizpůsobení v porovnání s byrokratickými systémy, postavenými převážně na vzestupné 

a sestupné komunikaci. Autoři dále navazují, že dle výsledků šetření, více než 60% 

zaměstnanců z řad nejrůznějších organizací považuje horizontální komunikaci ve své 

organizaci jako neefektivní. (viz obr. 2.3) 

2.1.5. Komunikační bariéry 

V průběhu komunikace se její účastníci často setkávají s vlivy, které průběh 

komunikace narušují. Donnelly, Gibson a Ivancevich (2004) označili tyto vlivy jako šum. 

Hlavním úkolem manažera je předcházet takovému rušení komunikačního procesu a 

zajistit efektivní komunikaci. Každý prvek procesu komunikace může být negativně 

ovlivněn šumem. Zkreslením informací, smyslu sdělení i špatným pochopením. 

Nezbytným krokem pro zajištění efektivní komunikace je uvědomit si, které bariéry 

komunikaci komplikují.  

Bedrnová a Nový (2002) rozdělují komunikační šumy na vnější, vnitřní, a to buď 

momentální, nebo osobnostní. Mezi vnější poruchy komunikačního procesu řadí 

nadměrný hluk, cizí osobu v místnosti, přílišné horko nebo zimu, nepohodlnou a 
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nevyhovující židli, blikající světlo, atd. Tyto skutečnosti mohou velice ztížit komunikační 

proces nebo jej zcela znemožnit. Jako momentální komunikační šumy uvádějí autoři 

například nepříznivý fyzický stav, bolest hlavy či časový stres. Nejproblematičtější 

poruchy jsou vnitřní faktory. Nejsou patrné na první pohled a projevují se až po delší 

době. Každý jedinec má jiné vlastnosti, zkušenosti, vzdělání, postoje, kulturu, znalosti a 

komunikační dovednosti, na základě kterých vyhodnocuje informace, které přijímá.  

Odlišnost postojů, názorů, znalostí a zkušeností lidí spočívá v různé interpretaci 

a chápání komunikace jiným způsobem. Každý člověk má určitý postoj k danému tématu 

a podle toho se také chová. Jde-li o negativní postoj, pravděpodobně se k tématu 

nebude ani vyjadřovat. O tématu, ke kterému má postoj kladný bude ochoten 

komunikovat i déle. Manažeři si musí uvědomit svůj postoj k pracovníkům, a brát ohled 

na to, že mohou mít na diskutovanou věc zcela odlišný názor. Mají-li tedy postoje, 

názory a zkušenosti zcela odlišné, je vzájemná efektivní komunikace velice těžko 

dosažitelná. Značným problémem může být rozdílná úroveň znalostí v oboru. Chce-li 

manažer komunikovat s podřízeným, jehož vzdělání je technické, je velice těžké nalézt 

společnou řeč. Manažer používá slova nezbytná pro ekonomickou interpretaci, ale 

podřízený nemusí znát význam těchto slov. 

Bedrnová a Nový (2002) dále uvádějí rozdíly v kultuře a komunikačních 

dovednostech. Kulturou mají na mysli jakýsi styl lidského života, způsob myšlení a 

komunikace, který je vždy charakteristický pro jistou skupinu obyvatelstva. Je 

pravděpodobné, že větší bariéry v komunikaci budou mezi lidmi různých národností 

nebo jiných sociálních skupin. Komunikační dovednost zahrnuje dovednost komunikovat, 

argumentovat a naslouchat. Základní dovedností komunikovat chápou autoři, jako začít 

bez jakýchkoli problémů komunikaci s cizím člověkem a domluvit se s ním. Argumentace 

je součástí komunikace, kdy si její účastníci snaží prosadit svůj názor a logicky jej 

odůvodňují. Naslouchání je také její neodmyslitelnou součástí, díky níž lidé mohou 

argumentovat a komunikaci dále rozvíjet. Mezi překážky naslouchání patří neschopnost 

koncentrace, nedostatek zájmu, zaujatost, nedostatek porozumění pro sdělované 

informace a jejich důležitost nebo nevhodně zvolené prostředí. 

Donnelly, Gibson a Ivancevich (2004) upozorňují, že věrohodnost zdroje závisí na míře 

důvěry, kterou chová příjemce ke komunikátorovi. Její úroveň silně ovlivňuje reakci na 
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slova a myšlenky, které komunikátor příjemci sděluje. Jak podřízení reagují na 

komunikaci s nadřízeným je ovlivněno hodnocením nadřízeného podřízenými, jeho 

důvěryhodností a předchozími zkušenostmi. Nedostatek důvěry příjemce 

v komunikátora způsobí, že si příjemce bere informaci či myšlenku s nadhledem a 

nepřipisuje ji přílišnou vážnost. 

Špatná schopnost naslouchat je dalším problémem. Donnelly, Gibson a 

Ivancevich (2004) připomínají, že naslouchání by při rozhovoru mělo činit zhruba 

polovinu času délky rozhovoru. Nebývá tomu tak, protože jedné nebo oběma osobám se 

naslouchat nedaří. Chyby v naslouchání vyplývají z osobních vlastností. Autoři uvádějí, že 

lidé jsou schopni říct 100 až 200 slov za minutu, čtou dvakrát až třikrát rychleji a myslí 

mnohonásobně rychleji, než čtou. Posluchač se tedy diskuzí pohybuje rychleji než mluvící 

osoba. To je příčina špatných naslouchacích zvyků. Zejména v souvislosti s prací je to 

problém, kdy si dvě osoby navzájem nenaslouchající a nedosáhnou výsledku vedené 

diskuze. Hurst (1994) uvádí, překážky v naslouchání, mezi které patří neschopnost 

koncentrace, zaujatost, soustředění se na další bod, nedostatek porozumění pro 

sdělované informace, a nedostatek zájmu či nevhodně zvolené prostředí. 

Clemons a McFarlan (in Koontz, Weihrich, 1993) upozorňují přemíru informací, která 

komunikaci značně ztěžuje.  Řada lidí si myslí, že čím více informací je poskytnuto, tím 

jsou menší problémy pří překonávání komunikačních problémů. Opak je ale pravdou. 

Veliké množství informací způsobuje takzvanou „informační záplavu“, na kterou různí 

lidé reagují jinak. 

Autoři rozdělili reakci na „informační záplavu“ do 4 základních problémů. Za prvé 

mohou lidé některé informace přehlížet, což není dobré, přehlídne-li nějakou zásadní a 

důležitou. Jako druhý problém uvádějí dopouštění se chyb při zpracování takového 

množství informací. Stačí v tom kvantu informaci přehlédnout jedno důležité slovo, a 

zpracovaná informace rázem změní význam. Třetím problémem je odkládání zpracování 

informací na pozdější dobu. Čtvrtý problém vidí autoři ve filtrování informací. Filtrování 

informací by bylo dobré v případě filtrování informací na důležité a méně důležité. 

Filtrování je jev, který se nejčastěji vyskytuje ve vzestupné komunikaci. Jde o 

proces manipulace s informací, kdy podřízený chce, aby zpráva pro nadřízeného vyzněla 
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pozitivně. Jedná se tedy o vytěsnění negativních informací z poskytovaných informací. 

Vzestupná komunikace poskytuje informace vedení o fungování společnosti a slouží pro 

kontrolu. Vedení na základě takovýchto informací rozhoduje o velikosti platů, odměn a 

povyšuje zaměstnance do vyšších pozic. Úroveň, jakou jsou informace filtrovány, určuje 

počet úrovní řízení v hierarchické organizaci. Čím více úrovní, tím je filtrování častější. 

Naopak ve společnosti, kde jsou například jen dvě úrovně, je filtrování informací menší. 

Příčinou je, že každá další úroveň má snahu odstranit ještě něco navíc, co odstranila 

úroveň nižší, aby vyšší úroveň byla spokojena. 

Časová tíseň je důležitou a závažnou překážkou v komunikaci. Spočívá 

v nedostatku času na komunikaci manažera s každým svým podřízeným. Ve formálním 

komunikačním systému je velikou chybou opomenutí. Má-li zaměstnanec problém, který 

je třeba řešit ihned, obrací se přímo na toho, který je schopen jeho problém vyřešit, a 

tím obchází formální systém, tedy informovat svého nadřízeného. V tomto případě je 

tedy vedoucí opomenut. Zaměstnanec ušetřil trochu času, ale z důvodu časové tísně 

opomenul vedoucího, který měl být upozorněn dle formální komunikační hierarchie jako 

první. 

2.1.6 Doporučení pro zlepšení komunikace v organizaci 

Clemons a McFarlan (in Koontz, Weihrich, 1993 s. 522) upozorňují, že všichni 

zaměstnanci a účastníci komunikace, kteří usilují o společné cíle, „jsou zodpovědní za 

efektivní komunikaci“. Tu charakterizují jako výměnu informací mezi subjekty, pří 

vzájemném zachování respektu a úcty mezi sebou. Tyto subjekty dokážou předmět 

sdělení správně kódovat, dekódovat, a na základě toho poskytnout adekvátní zpětnou 

vazbu. Manažeři, usilující stát se lepšími komunikátory, mají dva základní úkoly. Prvním 

úkolem je zlepšení svého stylu sdělení a druhým je zlepšení naslouchání a porozumění 

sdělení od ostatních. Donnelly, Gibson a Ivancevich (2004) uvádějí do základních metod 

zlepšovaní komunikace regulování informačních toků, využití zpětné vazby, prověřování, 

zjednodušení jazyka, efektivní naslouchání a využívání „šuškandy“. 

Regulování informačních toků spočívá ve vytváření jejich optimálního množství, 

které směřují k příjemcům, aby se eliminoval problém přetížení informacemi. Donnelly, 

Gibson a Ivancevich (2004) upozorňují, že myšlenka je založena na vyčlenění a 
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ignorování nepotřebných a nedůležitých informací. Manažer by měl být informován o 

významných postupech a změnách, nikoliv o nepodstatných a obecných problémech. 

Využití zpětné vazby je zásadním prvkem oboustranné komunikace, která 

příjemci sdělení poskytuje prostor pro vyjádření svého názoru a postoje. Zároveň je pro 

komunikátora důkazem, že sdělení bylo přijato a má potřebný účinek. Je-li komunikace 

vedena tváří v tvář, je zpětná vazba možná okamžitě. Větší problém se vyskytuje při 

sestupné komunikaci v organizacích. Příjemce zprávy má méně příležitostí ke zpětné 

vazbě a dochází v organizaci k nepřesnostem. Donnelly, Gibson a Ivancevich (2004) 

uvádějí, že má-li být sestupná komunikace efektivní, pak je potřeba mít v organizaci 

dobrou vzestupnou komunikaci. Mnoho manažerů je přesvědčeno, že jejich rozhovory 

s podřízenými jsou častější než si to myslí jejich podřízení. Zaměstnanec, který neví, 

jakým způsobem je hodnocena jeho práce se v práci stává více nejistým a opatrnějším. 

Prověřování se uskutečňuje, je-li předpoklad, že došlo k nepochopení sdělení, 

jeho neporozumění nebo dekódování. Donnelly, Gibson a Ivancevich (2004) apelují na 

nutnost kontroly, kdykoli je to možné. Ta spočívá v zjišťování, zda to, co bylo zamýšleno 

sdělit, bylo tak skutečně přijato a pochopeno. 

Zjednodušení jazyka je důležité pro odstranění problému při užívání jazyka 

složitého, kterému rozumí jen jeden z účastníků. Nelze dosáhnout efektivní komunikace, 

užívá-li komunikátor odborných výrazů, kterým příjemce nerozumí a nepochopí tak 

smysl sdělení. Tento problém se často vyskytuje u studentů, když učitelé při přednášení 

látky mění jednoduché pojmy za složité.  

Základem efektivního naslouchání je naslouchat s porozuměním. Donnelly, 

Gibson a Ivancevich (2004 s. 527) citují desatero přikázání dobré komunikace: „přestaň 

mluvit; pohodlně sleduj mluvícího; dívej se na mluvícího, jemuž nasloucháš; odstraň to, 

co tě rozptyluje; pokus se vcítit do kůže mluvícího; bud trpělivý; drž na uzdě svůj hněv; 

bez rozpaků argumentuj a kritizuj; pokládej otázky a přestaň mluvit“. Takovéto rady jsou 

pro manažera jistě užitečné, ale v první řadě musí být manažer rozhodnut naslouchat.  

 „Šuškanda“ je důležitým neformálním komunikačním kanálem, který existuje a 

vždy bude existovat v každé organizaci. Donnelly, Gibson a Ivancevich (2004) upozorňují, 

že je v podstatě vedlejším, a často mnohem rychlejším systémem, než oficiální systém 
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organizace. Protože komunikace pomocí„šuškandy“ probíhá tváří v tvář, je schopna 

rychle přenést potřebné informace a umožňuje okamžitou zpětnou vazbu. Stává se 

neoddělitelným článkem komunikace v organizaci, a mělo by být v zájmu manažerů jí 

využít nebo se pokusit zabezpečit její přesnost. Možným řešením, jak alespoň snížit 

negativní aspekty „šuškandy“, je zlepšit jiné formy komunikace nebo zavést jiné, pro 

zaměstnance přijatelnější.  

2.2. Vybraná forma interní komunikace 

2.2.1. Porada a její cíle 

Porada je schůzka v organizaci svolaná za určitým cílem, je jejím velice důležitým 

komunikačním prostředkem. Šuleř (1995) uvádí, že porady jsou důležité a nezbytné pro 

navázání a vytvoření nových osobních kontaktů, vyjasnění nedorozumění a zmatků, 

řešení aktuálních problémů a budování „týmového ducha“. Jedním z nejdůležitějších 

kroků před svoláním porady je pečlivé definování jejího cíle.  Jasně definovaný cíl je 

základní kámen úspěšně zvládnuté a efektivní porady. 

Mezi obecné cíle porady patří definování problému, přijetí rozhodnutí, řešení 

problému nebo jen předání informací. Bischofovi (2003) dělí cíle porady na dva zásadní 

druhy. Cíle, které nutně potřebujeme na poradě dosáhnout a cíle negativní. Mezi 

negativní cíle řadí autoři řešení problémů, kterým by se chtěli nejraději všichni vyhnout. 

Porada, která nesplnila svůj cíl, je jen pouhou ztrátou času. 

2.2.2. Typy porad 

  Formální porada je předem připravená a řídí se jasně stanovenými pravidly a 

předpisy. Tento druh porady je typický pro management či jednání zastupitelstva. Jsou 

svolávány písemnými pozvánkami, na kterých je uveden čas, místo konání a stručný 

přehled bodů programu, které budou na poradě probírány a v jakém sledu. Součástí 

porady je vyhotovení zápisu o jejím průběhu a zapsání účastníků do prezenční listiny. 

Formální porada managementu má za úkol řešit a odstraňovat překážky, které 

komplikují plnění úkolů zaměstnanců. Základem je tedy identifikace všech překážek, 
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kterou lze provést kontrolou pracovních výsledků, uložených úkolů, termínů plnění úkolů 

a také kontrolou zodpovědných osob za jejích plnění.  

  Neformální porada nemá předem stanovené předpisy a pravidla. Její postup je 

velice zřídka formalizovaný. Neposílají se pozvánky, nevyhotovují se zápisy ani prezence. 

Účelová porada je dle Šuleře (1995) svolávána většinou s malým předstihem a bez pevně 

stanoveného programu. Příkladem je řešení krizové situace nebo schůzka s klientem. 

Cílem řešitelské porady je řešit problémy, navrhnout nová řešení a přicházet s novými 

nápady. Cíl informační porady spočívá v poskytování informací zaměstnancům či 

kolegům o vnitropodnikových změnách nebo změnách uvnitř oddělení. Dále informují o 

vztazích se zákazníky, nové podnikové strategii nebo nových výrobcích. Příkladem 

mohou být ranní porady jednotlivých útvarů. 

2.2.3. Zásady efektivní porady 

  Příprava porady je velice důležitá pro kontrolu jejího vývoje, držení se jasně 

stanovených cílů a zajištění jejího hladkého průběhu. Šuleř (1995 s. 112) uvádí, že 

v rámci přípravy porady je nutné odpovědět si na základní otázky:“ Proč je porada 

svolávána? Kdo by měl být účastníkem této porady? Kdo bude poradě předsedat? Jaký je 

nejvhodnější čas pro svolání porady? Jaký bude okruh témat diskuze? Kolik času bude 

věnováno každému z témat diskuze? Jaké vybavení je potřeba? Jsou připraveny všechny 

potřebné dokumenty?“ 

  Na základě těchto otázek je sestaven program porady, o kterém jsou její účastníci 

předem informováni. Dobře sestavený program výrazně pomůže nejen účastníkům, kteří 

mají díky němu přehled v tématech, ale i předsedajícímu, který tak dokáže udržet celou 

poradu efektivní. Vymezení času na jednotlivé body porady je užitečné, jsou-li účastněni 

lidé, kteří mají tendenci dlouho hovořit a vysvětlovat. Autor uvádí, že nejefektivnější 

porada je od 45 minut do jedné hodiny. Po uplynutí této doby přestávají účastníci dávat 

pozor a efektivita porady klesá. 

  Předsedající porady je dle Šuleře (1995) osoba manažera nebo vedoucího, který 

poradu řídí a je zodpovědný za její průběh. Předpokladem efektivní porady je schopný 

autoritativní předsedající, který zvládne udržet poradu ve správném tempu a stihne za 
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určenou dobu probrat všechna témata jejího programu. Důležitá je rekapitulace 

projednaných záležitostí s vymezením času a prostoru účastníků porady pro zpětnou 

vazbu. Schopný předsedající dovede poradu ke stanovenému cíli a dokáže vyvodit 

patřičné závěry. 

  Účastníci porady jsou vybíráni tak, aby smysluplně přispěli  bodům jednání, které 

jsou na programu. Ne všichni jsou dostatečně motivováni, aby byli schopni obohatit 

poradu rozumnými argumenty. Výběr nevhodných účastníků porady negativně ovlivní 

její chod a mrhá časem těchto lidí. Každý účastník má jiný charakter, vlastnosti a názory, 

je proto velice důležité, aby poradu vedl odborník, který je schopen využít aspektů všech 

individualit. Šuleř (1995) uvádí pár základních typů účastníků, kterými jsou například 

pozitivní typ, učitel, plachý, upovídaný, hádavý nebo nekooperativní. Některé typy 

mohou být ve větší míře problémové, a proto je zapotřebí umět s nimi komunikovat a 

dokázat je také motivovat. Všichni účastníci porady by měli ctít zásady slušného chování, 

dodržovat interní směrnice a respektovat vážnost a účel porady. Účastník, který se 

připravuje na poradu, je seznámen s jejím programem a dodrží čas zahájení porady. 

Důležitým faktorem je aktivita účastníka a připravenost vyjadřovat se k daným tématům 

jasně, výstižně a stručně. 

  Šuleř (1995) třídí zásady efektivní porady do osmi zásad. Tou první je dochvilnost, 

čili začínat poradu včas. Opozdivším se účastníkům je potřeba vysvětlit důležitost každé 

minuty na poradě, a seznámit je s faktem, že každá promeškaná minuta stojí organizaci 

nemalé peníze. Finanční pokuta za zpoždění je jakýmsi nástrojem pro eliminování 

zpoždění. Zamknutím dveří zasedací místnosti, dá předsedající jasně najevo, že toto trpět 

nebude.  Druhá zásada spočívá v ujištění se, že všichni účastníci znají program a cíl 

porady. Všem připraveným poděkuje předsedající za čas věnovaný přípravě, a při diskuzi 

jim věnuje větší pozornost, než nepřipraveným. V případě žádosti nepřipraveného 

účastníka o dodatečné informace k řešenému problému jej předsedající odmítne a 

požádá, aby seděl tiše a poslouchal. Třetí zásadou je držení diskuze pod kontrolou a 

neodbíhat od tématu. 

   Dodržení časového harmonogramu programu závisí na vlastním sledování času 

nebo na určení časoměřiče, který upozorní na množství disponibilního času k projednání 

jednotlivých bodů programu. Vznikne-li během porady konflikt, je nutné nad celou věcí 
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získat kontrolu a vyřešit jej. Šuleř (1995) nedoporučuje problém ignorovat, protože 

stejný konflikt by byl jistě součástí následující porady. Šestou zásadou je vtáhnutí všech 

členů porady do aktivní účasti. Předpokladem je umění předsedajícího jednat 

s individualitami a využít tak jejich rozdílné schopnosti. Porada je směřována k přijetí 

rozhodnutí a jejím výsledkem je způsob řešení problému, termínu splnění a určení 

zodpovědné osoby, která má za úkol jej splnit. V případě, že problém přetrvává i po 

stanoveném termínu, je v kompetenci organizace, lhůtu prodloužit nebo pověřit úkolem 

zodpovědnější osoby. Poslední zásadou je ukončení porady včas a vyzvání jejich 

účastníků, aby ji podrobili kritice. Předsedající získá cenné nápady, i náklonnost 

účastníků, kteří si uvědomují svou roli v poradě a budou mít snahu předcházet 

problémům v organizaci. 

2.2.4 Zvláštní typy porad 

 Brainstorming je jedním ze zvláštních typů porad, která je založena na 

skupinovém generování velkého množství nápadů v souvislosti s daným problémem či 

tématem. Předpokladem je výkon celé skupiny, což znamená, že lidé ve skupině vymyslí 

více, než jednotlivě. Úkolem brainstormingu je vyprodukovat veliké množství originálních 

nápadů v krátkém časovém limitu. Další výhodou je nehodnocení ani nekomentování 

nových nápadů, protože i ty hloupé mohou být inspirací pro další zúčastněné. 

 Šuleř (1995) uvádí některé problémy, které díky brainstormingu mizí. Prvním 

důležitým je ješitnost, kdy účastníci odmítají názor druhého jen proto, že na něj nepřišli 

sami. Autocenzura omezuje účastníka samotného, který si sám stanoví omezení svých 

nápadů a zamítne je dříve, než dojde k jejich domyšlení a následné prezentaci. 

Nedostatek sebedůvěry je obvykle velikým problémem účastníků, kteří si myslí, že je 

nemožné, aby s dobrým nápadem přišli právě oni. Vedoucím brainstormingu nemusí být 

nadřízený zaměstnanců, vedoucí, ani odborník na problematiku, kvůli které je svolán. Je 

to člověk s přirozenou autoritou, pohotovým jednáním a smyslem pro humor, který 

dokáže skupinu sjednotit, motivovat a povzbuzovat. 

 Šuleř (1995) uvádí základní pravidla brainstormingu Fishera (1990). Zákaz kritiky 

v průběhu. Prostor pro kritiku vyhrazen až při vyhodnocování záznamu diskuze. Během 

jednání má každý člen prostor pro své nápady, které mohou být i nesmyslné, ale 
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nekritizují se. Uvolnění fantazie je dalším pravidlem, při kterém účastníci jednání popustí 

uzdu fantazii a prezentují vše, co je v souvislosti k dané věci napadne, protože i ty 

nejdivnější nápady mohou být řešením. Svými nápady inspirují další členy 

brainstormingu. Vzájemná inspirace tedy pomáhá rozvíjet, či měnit své vlastní nápady. 

Předpokladem je přispění každého z účastníků co možná největším množstvím nápadů. 

V průběhu diskuze platí pro všechny účastníky rovnost, není tedy podstatné, kdo je 

komu nadřízen, podřízen, nebo v jakém jsou mezi sebou vztahu. Zpracování výsledků 

brainstormingu je jedna z nejtěžších etap, protože je zapotřebí zpracovat veliké množství 

různých nápadů, a vybrat kritéria pro jejich hodnocení. 

 Think Thank je založen na zkušenostech a vědomostech lidí z různých oborů. 

Osoba, která má k dané problematice nejblíže a ví o ní nejvíce, je povolána, aby problém 

řešila, nebo alespoň pomohla s jeho odstraněním. Tuto metodu „více hlav, víc ví“ využívá 

většina velikých organizací, protože není v moci jedince vyřešit všechny problémy.  
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3. Popis vybraných metod a technik průzkumu 

3.1. Sociologický výzkum 

 Nový (1997 str. 63) definuje pojem sociologický výzkum jako „cílevědomé, 

systematické a organizované získávání, zpracování a interpretaci informací o sociální 

dimenzi objektivní reality“. V oblasti vnitropodnikového řízení plní sociologický výzkum 

poznávací, kontrolní a motivační funkci, a to ve všech oblastech a fázích řídícího procesu. 

Je nenahraditelnou metodou získávání postojů, názorů, preferencí a jednání 

zaměstnanců. Surynek, Komárková a Kašparová (2001) poukazují, že získání základních 

dat v sociologickém a sociálně psychologickém výzkumu je nejdůležitější a nejcitlivější 

částí výzkumu. Autoři kladou důraz na bezchybný sběr primárních dat, protože případné 

chyby jsou bez velkých nákladů velice těžko odstranitelné. 

Sociologický výzkum je dle Nového (1997) využíván v sociologii práce zejména ve 

dvou případech. Prvním případem jsou uskutečněné podnikové změny, které mohou mít 

vliv na charakter firmy. Na rozdíl od předpokladů, došlo v důsledku těchto změn 

k negativním jevům. Sociologický výzkum má za úkol v tomto případě zjistit příčiny 

těchto jevů v organizaci a navrhnout opatření, která pomohou ke snížení nebo jejich 

odstranění. Ve druhém případě je sociologický výzkum prováděn ještě před 

uskutečněním podnikové změny, aby pomohl identifikovat možné negativní jevy a 

dopady. 

3. 2. Postup provádění sociologického výzkumu 

 Etapy provádění sociologického výzkumu člení Nový (1997) na přípravnou, 

realizační a etapu zpracování výsledků a jejich interpretace. 

 Přípravná etapa je dle autora nejnáročnější a zároveň i nejdůležitější, protože 

představuje strukturu a sled základních kroků, které ovlivní množství a kvalitu získaných 

informací. Výsledkem přípravné etapy je „Projekt výzkumu“, který se skládá z dílčích 

podmínek. 
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 Formulace cíle výzkumu vychází z potřeb konkrétního problému organizace. 

Nový (1997 s. 65) zdůrazňuje, že „zadání je nezbytné formulovat jasně, jednoznačně a 

přiměřeně ve vztahu k rozsahu řešeného problému. Stanovený cíl musí být splnitelný. 

Pracovní hypotézy jsou jednoduchá tvrzení, ve kterých je používáno jasně definovaných 

pojmů, které obsahují očekávaná zjištění výzkumu. Hypotéza shrnuje dosavadní úroveň 

zkoumaného problému, je vodítkem pro realizaci výzkumu a nástrojem spojení teorie 

s empirickou složkou poznání.  

 Za objekt výzkumu je považována určitá sociální oblast nebo společenské vztahy, 

které obsahují sociální rozpor. Předmětem výzkumu jsou praktické nebo teoretické 

vlastnosti a zvláštnosti, které se zkoumají. Při stanovení zkoumaného vzorku se vychází 

z velikosti základního souboru objektu výzkumu. Pomocí kvótního výběru, náhodného 

výběru, vícestupňového výběru a panelu stanoví reprezentativní vzorek základního 

souboru. Pro provedení objektivního výzkumu je velice důležité stanovení jeho délky a 

místa. Vzhledem k časové a finanční náročnosti výzkumu je potřeba vytvořit časový 

harmonogram a stanovit výši nákladů. Velice důležitým krokem je samotný výběr 

nástroje získání empirických dat. 

 Realizační etapa je dle Nového (1997) zaměřena na přípravu výzkumného terénu 

a získávání informací. Pro získání objektivních informací je zapotřebí dostatečně 

motivovat respondenty, vysvětlit jim cíl i využití výsledku výzkumu. Provádějí-li výzkum 

například řídící pracovníci nebo zaměstnanci, je nutné zajistit jednotný postup sběru 

informací. Dále následuje získávání informací prostřednictvím dotazníků, anketních lístků 

nebo rozhovorů. Realizační etapa se skládá z řady činností, které je třeba koordinovat a 

kontrolovat. 

V etapě zpracování výsledků a jejich interpretace je důležité zkontrolovat, zda 

struktura vzorku odpovídá základnímu souboru. Při dostatečném počtu respondentů je 

možné případné odchylky korigovat. Statistickými postupy se zjišťují základní rozložení 

podle jednoho znaku a vypočítávají odchylky a rozptyly, které umožňují zhodnotit celou 

řadu údajů v ukazateli. Křížové třídění se provádí spojením faktů do systému vzájemných 

souvislostí a použitím vícerozměrné metody zpracování se získají kvalitnější informace. 

Statistické zpracování dat připravuje materiál pro interpretaci. Závěrečná zpráva 

dokumentuje průběh výzkumu a jeho metodické, organizační a obsahové náležitosti. 
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3.3 Metoda dotazování 

 Surynek, Komárková a Kašparová (2001) rozdělují metody empirického výzkumu 

na čtyři základní kategorie v závislosti na zdrojích informací. Metodu dotazování 

prezentují autoři jako nejběžněji a nejčastěji používanou, která je založena na výpovědí 

dotázaných. Metoda pozorování odráží chování lidí v různých situacích, jejich reakce a 

postoje. Experimentem ovlivňuje výzkumník situace a zkoumá reakce na změny, ať už 

v laboratorních podmínkách nebo v přirozených. Analýza věcných skutečností zahrnuje 

spontánní skutečnosti a skutečnosti, které byly zadány jako úkol. Autoři doporučují pro 

objektivnější poznání kombinovat metody a techniky výzkumu. Metoda vyjadřuje obecný 

postup a dotýká se charakteru činnosti, kdežto technika je konkrétnější a vystihuje 

hlavně její technologii.  

 V mé bakalářské práci se zaměřuji na použití metody dotazování. Jeho základním 

pravidlem je dle Surynka, Komárkové a Kašparové (2001) dotazovat se pouze na to, co 

nelze zjistit jiným způsobem, například spočítat a změřit.  Pro sběr potřebných informací 

se využívají různé techniky, kterými jsou dotazníky, ankety a rozhovory. Tyto techniky dle 

Nového (1997 s. 75) „zajišťují hromadné údaje o sociálních faktech prostřednictvím 

informací ze subjektivního světa lidí. Nevýhoda dotazování je nižší věrohodnost ve 

srovnání s jinými technikami. 

 Dotazník je předán k vyplnění konkrétním osobám, od kterých se po vyplnění 

organizovaně vybírají. Výhodou je předání dotazníku respondentům osobně, kteří se cítí 

vůči výzkumníkovi a celému výzkumu, více zavázáni. V takovém případě lze tuto 

zavázanost vhodnými psychologickými přístupy posilovat a získat od respondentů 

podrobnější informace. 

 Anketa bývá zpravidla předávána základnímu souboru, který není nijak přesněji 

definován. Tato technika dotazování předpokládá rozdání co možná největšího počtu 

anketních lístků, aby bylo možné i při malé návratnosti dosáhnout optimálního počtu 

respondentů, který umožní statistické zpracování výsledků. Nový (1997) uvádí členění 

anket dle způsobu distribuce na poštovní, předávané a novinové. Poštovní ankety jsou 

distribuovány pomocí poštovních zásilek, předávané využívají osobního předání 

určitému souboru. Novinový způsob distribuce spočívá v otištění ankety v tisku. 
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Anketa i dotazník mají pevně stanovené pořadí, formu otázek i jejich obsah, obvykle 

s předem formulovanými variantami odpovědí. Obě techniky jsou určeny k vyplnění 

respondenty, ale liší se způsobem jejich předání respondentům, i jejich následném 

zpětném získávání. Zaručují intimitu pro vyjádření a anonymitu. 

 Rozhovor (interview) je vzájemná spolupráce mezi tazatelem a respondentem. 

Tazatel vede interview a získává potřebné informace od respondenta. Kladem rozhovoru 

je lepší pochopení otázek a vyšší stupeň návratnosti. Nevýhodou této techniky 

dotazování je ztráta respondentovy imunity. Nový (1997) dělí rozhovor dle míry 

formalizace jeho scénáře na nestandardizovaný, standardizovaný a polostandardizovaný. 

 Nestandardizovaný rozhovor nemá přesné pořadí otázek, ani jejich přesnou 

formulaci. Veliký vliv na jeho průběh a vývoj mají tazatel i respondent, kdy je možné dle 

potřeby rozebírat otázky do větší hloubky nebo naopak nevyhovující otázku přeskočit. 

Forma standardizovaného rozhovoru se rozvíjí na základně pevně stanovených otázek i 

k nim přizpůsobených možností odpovědí.  

 Polostandardizovaný rozhovor nemá obvykle nějakou z charakteristik 

standardizovaného rozhovoru. Nejčastěji využívané techniky empirického sociálního 

průzkumu jsou dotazník a standardizovaný rozhovor. 

 Nový (1997) uvádí, že tvorba dotazníku nebo scénáře rozhovoru vyžaduje 

respektování pravidel sémanticko-pragmatických, sociolingvistických, sociálně 

psychologických, logických, formálních i technologických. Dodržování těchto pravidel je 

ovlivňováno zejména zkušeností a předvídavostí výzkumníka. Základem prvkem 

dotazníku či rozhovoru jsou otázky, které Nový (1997) dělí na otevřené, uzavřené a 

polootevřené. 

 Otevřená otázka se používá v případech, kde je potřeba znát celou škálu 

možných odpovědí a kde není možné předem připravit škálu možných odpovědí. Má 

tedy podobu otázky s možností vypsání své odpovědi. Uzavřená otázka formuluje dotaz i 

předem vypracované možnosti odpovědí. Otázka polootevřená má zformulován dotaz i 

možné varianty odpovědí. V případě, že respondentovi nevyhovuje ani jedna 

z naformulovaných odpovědí, má možnost se volně k otázce vyjádřit. 
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 Nový (1997) uvádí z psychologického hlediska pravidla pro sestavování otázek. 

Jedno z nejdůležitějších pravidel je jejich logické odvíjení a pravidlo posloupnosti otázek. 

První otázka v rozhovoru nebo dotazníku klade důraz na kladné citové naladění 

respondenta a motivaci k pokračování ve vyplňování a odpovídání. Dále následuje blok 

obtížných otázek, kdy respondent ještě není unaven. Po tomto bloku přicházejí na řadu 

jednodušší otázky, při kterých si respondent odpočine, aby mohl následovat další blok 

obtížnějších otázek. Dotazník či rozhovor již uzavírají otázky jednodušší, takové, které 

nevyžadují plné soustředění respondenta. 
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4. Realizace průzkumu ve vybrané firmě a doporučení na řešení 

zjištěných problémů 

4.1 Charakteristika vybrané organizace 

Organizace, ve které mi bylo umožněno provádět praktickou část své bakalářské 

práce, se nachází v Moravskoslezském kraji. Jedná se o základní školu, která byla 

otevřena dne 1. září 1976 se sídlem a místem působení v Českém Těšíně. Organizace je 

součástí sdružujícího celku Základní škola a Mateřská škola XY Český Těšín okres Karviná, 

který sdružuje mateřskou školu, základní školu, školní družinu, školní jídelnu a školní 

jídelnu-výdejnu, která sdružuje osm dalších jídelen-výdejen po celém Českém Těšíně. 

Organizace má místní význam, spolupracuje ovšem s řadou dalších základních 

škol z různých měst Moravskoslezského kraje. V průběhu let byly navazovány i 

mezinárodní družební styky mezi městy Kysucké Nové Město a polským Cieszynem. Tato 

spolupráce se projevovala především v plánování a realizaci kulturních či sportovních 

akcí. Organizace je úplná základní škola s 1. až 9. ročníky s rozšířenou výukou cizích 

jazyků. Angličtina se zde vyučuje již od 1. ročníku a němčina začíná 3. ročníkem. 

Organizace uplatňuje aktivní metody učení, pořádá a zúčastňuje se vědomostních 

soutěží, spolupracuje s mnoha institucemi vzdělávání a rozvíjí kulturní a sociální obzory 

žáků. Veliký důraz klade na podporu sportovních aktivit a zdravého životního stylu. 

V roce 2005 byl vedle budovy školy postaven sportovní areál s fotbalovým hřištěm a 

atletickou dráhou. S touto událostí je spojena i nedávná kompletní rekonstrukce školní 

tělocvičny. 

Organizační struktura školy je liniová, pracuje se na jednosměnný provoz. 

Nejvyšším rozhodovacím orgánem organizace je ředitel školy. Mezi členy jejího vedení 

dále patří zástupce ředitele, výchovný poradce školy a koordinátor prevence proti 

návykovým látkám. Další pracovníky a zaměstnance organizace tvoří pedagogický sbor, 

členové ekonomického a personálního úseku, školní jídelny, družiny a provozního úseku. 

Vedení školy každoročně zpracovává plán dalšího vzdělávání pedagogů dle 

dlouhodobých i okamžitých potřeb školy. Celkový počet pracovníků je v současné době 

62. Poměr žen a mužů v organizaci je zcela nevyrovnaný. Pracuje tam 60 žen a jen 2 
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muži. V organizaci je zaměstnáno 20 pracovníků s vysokoškolským vzděláním, 17 se 

středoškolským a 25 se základním vzděláním (výuční listy). Průměrný věk všech 

pracovníků je 47,92 let. Za cílovou skupinu respondentů pro mou bakalářskou práci jsem 

si vybral členy z vedení organizace, pracovníky ekonomického a personálního úseku a 

členy pedagogického úseku. V době, kdy byl průzkum realizován, byli všichni jeho 

účastníci přítomni na pracovišti a ochotně mi dotazník vyplnili. Do průzkumu bylo tedy 

zapojeno 23 respondentů. 

4.2 Popis přípravné fáze průzkumu 

Cílem mého průzkumu bylo zjistit, jak jsou pracovníci spokojeni s vybraným 

nástrojem interní komunikace, tedy poradami, a doporučení řešení zjištěných problémů. 

Pro získání potřebných informací jsem použil písemnou formu dotazování, a to, dotazník 

(viz příloha č. 1).  Jedná se o relativně spolehlivou formu průzkumu, která respondentům 

zajišťuje anonymitu a nijak neovlivňuje jejich názory a postoje k organizaci. Právě díky 

anonymitě lze očekávat upřímné a pravdivé odpovědi dotazovaných. Výhodou dotazníků 

je jejich přehledné a jednoduché vyhodnocování. 

Dotazník se skládá z 27 otázek, pomocí kterých jsem získal všechny informace, 

potřebné pro vyhodnocení situace a doporučení pro zlepšení komunikace. Mezi 

jednotlivými otázkami v dotazníku jsou také 3 širší okruhy skládající se z podotázek, které 

jsou zaměřeny na bližší specifikaci daného okruhu. První dvě otázky dotazníku jsou 

orientovány na zájem respondenta o porady a jejich aktivní účast. Třetí otázkou zjišťuji 

názor respondentů na efektivnost porad ve vztahu ke zlepšení fungování organizace.  

První okruh obsahuje otázky, kterými se soustřeďují na účinnost porad ve 

zlepšení informovanosti pracovníků, mezilidských vztahů a posilnění teamového ducha. 

V další části samostatných otázek zjišťuji, zdali se porada zaměřuje na odpovídající 

záležitosti. Je-li vždy nezbytně svolána, nebo jestli se jí neúčastní nezainteresovaní 

pracovníci. Druhý okruh otázek je zaměřen na situaci před konáním porady, tedy včasné 

informování o nadcházející poradě, místě jejího konání, cíli porady a dostatku 

potřebných informací. Třetí okruh otázek je soustředěn na průběh porady, tedy její 

atmosféru a vzájemné chování účastníků. Závěrečná fáze dotazníku obsahuje otázky 
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týkající se vhodného výběru místa pro konání porady, jejího načasování, dodržení doby 

jejího konání a praktické využití výsledků porad.  

Respondenti mohli vybrat svou odpověď ze škály odpovědí, která představovala úroveň 

výskytu jednotlivých jevů. Všechny otázky v dotazníku jsou uzavřené. (Viz tabulka 4.1) 

Tabulka 4.1 Škála odpovědí 

Výsledky byly zpracovány a vypočteny pomocí váženého aritmetického průměru (VAP), 

který se vypočítá následovně: 

 

 
 
 

x  = vážený aritmetický průměr 

n1 = počet jednotek i-té třídy 

xi = hodnota i-té třídy 

4.3 Popis realizační fáze průzkumu 

Po pečlivé přípravě dotazníku jsem jej, z důvodu časové tísně, zaslal elektronickou 

poštou kontaktní osobě, která je v organizaci zaměstnána a se kterou jsem se již předem 

domluvil na postupu, jakým bude probíhat předání dotazníku respondentům a jejich 

následný sběr. Kontaktní osoba dotazníky ještě ten den vytiskla a osobně předala spolu 

s čistými a prázdnými obálkami všem vybraným respondentům k vyplnění. Celkem tedy 

bylo rozdáno 23 dotazníků. 
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Nestanovil jsem konkrétní dobu pro vyplnění dotazníků, ani termín jejich odevzdání. 

Kontaktní osobu jsem požádal o co možná nerychlejší rozdání dotazníků mezi 

respondenty s prosbou o pohotové vyplnění a navrácení v zalepené obálce zpět 

rozdávajícímu. Tři dny po zaslání dotazníků do organizace jsem byl kontaktován, že 

všechny rozdané dotazníky jsou připraveny k vyzvednutí v budově organizace. 

Následující den jsem je osobně převzal. Byl jsem velice překvapen ochotou a zaujetím 

všech pracovníků, kteří bez zbytečného odkládání dotazník vyplnili, a také pomocí 

kontaktní osoby, která mi ve všem maximálně vycházela vstříc. Z 23 rozdaných dotazníků 

mi bylo vráceno 23, jejich návratnost je tedy 100%.  

4.4 Analýza dat výsledků průzkumu 

V této části práce se budu zabývat jednotlivými otázkami, které byly 

prostřednictvím dotazníku respondentům pokládány. Následně provedu jejich grafické 

znázornění a ohodnocení jejich výsledků. Kompletní výsledky dotazníkového průzkumu 

jsou formou tabulky obsaženy v příloze č. 2. 

Otázka č. 1. Zúčastňujete se porad na Vašem pracovišti? 

 
 
 
 
  
 
 
 

Na tuto otázku odpověděli všichni respondenti kladně. Nikdo z dotazovaných 

neuvedl, že by se porad nezúčastňoval vůbec, nebo málo kdy. Jak  můžeme vyčíst z grafu, 

více než tři čtvrtiny respondentů (78 %) jsou přítomny na poradách téměř vždy. Necelá 

čtvrtina dotazovaných pak uvedla, že se porad účastní často. Celková účast na poradách 

je tedy velice vysoká. Tyto kladné hodnoty se projeví na váženém aritmetickém průměru 

(dále jen VAP). Průměrná hodnota ukazatele sledujícího účast na poradách má v tomto 

případě hodnotu 3,78. 

78%

22%

Rozhodně ano (téměř vždy) Spíše ano ( často)
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Otázka č. 2. Považujete poradu na Vašem pracovišti za efektivně strávený čas? 

 

 

 
 
 
 
 

U této otázky můžeme pozorovat větší neshodu v názorech respondentů, co se 

týče efektivně stráveného času na poradě. 13% dotazovaných pokládá porady téměř 

vždy za účelně strávený čas a jsou pro ně vždy velice užitečné. Více, než třetina 

respondentů je spokojena s vynaložením svého času poradám jen málo kdy. Ovšem 57% 

všech dotazovaných sice neuvádí, že jsou porady vždy efektivně stráveným časem, ale 

často tomu tak je. U této otázky jsem zaznamenal celkem 7 negativních odpovědí, 

kterým odpovídá 30% dotazovaných. Tato hodnota ovlivnila efektivnost stráveného času 

na poradách. Průměrná hodnota ukazatele sledujícího efektivitu času stráveného na 

poradě 2,83. Žádný z respondentů neuvedl, že čas, který na poradě stráví, považuje vždy 

za zbytečný. 

Otázka č. 3. Přikládáte význam poradám ve vztahu ke zlepšení chodu organizace? 

 

 
 
 
 
 
 
 

Z tohoto grafu je patrné, že tři čtvrtiny dotazovaných, tedy většina, často přikládá 

význam poradám ve vztahu k vylepšení chodu organizace.  Z celkového počtu 

respondentů se jich 9% domnívá, že porada téměř vždy přispívá ke zlepšení chodu celé 

organizace. Více skeptických je 17% všech dotazovaných, kteří se přiklánějí ke 

13%
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skutečnosti, že porada jen málo kdy přispěje ke zlepšení fungování organizace. Toto se 

projevilo do hodnoty VAP, která je 2,91. 

4. Myslíte si, že porady ve vaší organizaci přispívají k:  

4. 1. zlepšení informovanosti mezi zaměstnanci? 

 

 

 
 
 
 
 

Většina všech dotazovaných, má kladný postoj ke zlepšování informovanosti 

zaměstnanců prostřednictvím porad. Průměrná hodnota je 3, 26, což je velice příznivé 

číslo. Jen 13% všech respondentů si ve svých odpovědích uvedlo, že porady příliš 

nepřispějí ke zlepšení informovanosti v organizaci. 39% dotazovaných míní, že díky 

poradám se dovědí nové informace týkající se organizace, ve které pracují. Necelá 

polovina dotazovaných má také kladný postoj ze zlepšování informací, ale v menším 

rozsahu. Není pravidlem, že jim na poradě budou poskytnuty nové informace. 

4. 2. zlepšení pracovních výkonů? 

 

 
 
 
 
 
 
 

Z tohoto grafu je patrné, že se zde již více rozcházejí názory respondentů. 4% 

všech dotazovaných je toho názoru, že porady jsou téměř vždy příčinou zlepšení 

pracovních výkonů. Dalších 17% v dotazníku odpověděla, že zlepšení pracovního výkonu 
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ovlivňuje porada často. Ovšem více než polovina respondentů, konkrétně 57%, je 

přesvědčena, že porady málo kdy směřují ke zlepšení pracovních výkonů zaměstnanců. 

22% dotazovaných se dokonce domnívá, že ke zlepšení nedochází téměř nikdy. Tyto 

výsledky ovlivnily průměrnou spokojenost se zlepšením pracovních výkonů na 2,04. 

4. 3. řešení pracovních problémů, se kterými se potýkáte? 

 

 
 
 
 
 
 
 

U této otázky můžeme pozorovat jen malou část respondentů (4%), kteří 

zastávají názor, že je porada pro řešení jejích problému téměř vždy velice důležitá. 

Velikou váhu jí přikládá také dalších 66 % dotazovaných, kteří uvedli, že pro řešení svých 

pracovních problémů je porada často prospěšná. Průměrná spokojenost dotazovaných 

s řešením pracovních problémů na poradách je 2, 74. Tuto hodnotu negativněji ovlivnila 

odpověď 30 - ti  % otazovaných, kteří jen málo kdy pokládají poradu, jako nástroj pro 

řešení pracovních problémů. 

4. 4. posílení týmové spolupráce 

 

 
 
 
 
 
 
 

Nikdo z respondentů neoznačil možnost, že porady jsou přínosné a vždy posilují 

týmovou spolupráci. Nadpoloviční většina uvedla (56 %), že jsou porady orientovány na 

zlepšení spolupráce jen málo kdy a 9 % všech dotazovaných dokonce nepřikládá váhu 
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poradám ve vztahu ke zlepšení týmové spolupráce vůbec. Jen 35 % všech dotazovaných 

souhlasí s možností, že porady jsou často přínosem pro takovéto zlepšení. V důsledku 

převažujících negativních hodnot je průměrná spokojenost s posílením týmové 

spolupráce na poradách 2,26. 

5. Myslíte si, že se na poradách řeší to, co je skutečně potřeba? 

 

 
 
 
 
 
 
 

V této otázce se dotazovaní přikláněli spíše ke kladným odpovědím. Převládal 

názor, že se na poradě často řeší to, co je skutečně potřeba. Takto odpovědělo celkem 

66 % respondentů. Celých 17 % dotazovaných není přesvědčeno o tom, že by byly 

porady v tomto směru užitečné. Opačného názoru je ovšem dalších 17 % dotazovaných, 

kteří uvedli, že je porada téměř vždy orientována na řešení potřebných skutečností. Tyto 

údaje se promítly do průměrné spokojenosti respondentů s řešením potřebných 

skutečností na poradách, její hodnota je 3. 

6. Míváte pocit, že byla porada svolána zbytečně? 

 

 
 
 
 
 
 
 

U této otázky se opět rozcházejí názory všech dotazovaných. Nadpoloviční 

většina účastníků dotazníkového průzkumu (52 %) považuje porady jen zřídka za 

zbytečně svolané. Mírně odlišný názor má v této problematice 39 % všech respondentů, 

17%

66%

17%

Rozhodně ano (téměř vždy) Spíše ano ( často) Spíše ne (málokdy)

39%

52%

9%

Spíše ano ( často) Spíše ne (málokdy) Rozhodně ne (téměř nikdy)



 

34 

kteří často považují svolání porady za zbytečné. Nezanedbatelné procento respondentů 

(9 %) je ovšem přesvědčeno, že svolání porady je vždy účelné, nepřipouštějí možnost 

zbytečného svolání porady. Průměrná spokojenost se svoláváním porad je 2,3. 

7. Účastní se porad i ti, kterých se probíraná témata na poradě netýkají? 

 

 
 
 
 
 
 
 

Nadpoloviční většina dotazovaných (57 %) ve svých odpovědích označila, že je jen 

málokdy na poradách zúčastněn někdo, kdo nemá s řešenými tématy nic společného. 

Nejmenší procento respondentů, tedy 17%, naopak nepřipouští situaci, že by byl na 

poradě přítomen někdo, kdo není v probíraném předmětu diskuze zaangažován. Více 

než čtvrtina dotazovaných (26 %) je názoru, že někteří účastnící se porad účastní často, 

přitom je jejich účast zcela zbytečná. Tyto skutečnosti se negativně projevily v hodnotě 

VAP, která činí 2,08. 

8. Před konáním porady: 

8. 1. Jste včas informováni o času konání porady? 

 

 
 
 
 
 
 
 

Z tohoto grafu je patrné, že informovanost v tomto směru je více než dobrá. 

Nikdo z respondentů na tuto otázku neodpověděl záporně. Naprostá většina (87 %) 

26%

57%

17%

Spíše ano ( často) Spíše ne (málokdy) Rozhodně ne (téměř nikdy)

87%

13%

Rozhodně ano (téměř vždy) Spíše ano ( často)



 

35 

všech dotazovaných uvedla, že jsou téměř vždy s dostatečným předstihem informování o 

konání porady. Jen malé procento označilo možnost „spíše ano“, z čehož vyplývá, že jsou 

často s předstihem informováni o jejím konání, ale ne vždy. Tyto výsledky se kladně 

odrazily na hodnotě VAP. Průměrná spokojenost všech respondentů s včasným 

informováním o konání porady je tedy 3,87. 

8. 2. Jste včas informováni o místě konání porady? 

 

 
 
 
 
 
 

 

Tato podoba grafu hovoří za vše. Všichni respondenti odpověděli na tuto otázku 

naprosto stejně. Uvedli tedy, že jsou téměř vždy včas informováni o místě porady. Tato 

jednoznačná a kladná odpověď se promítla do průměrné spokojenosti s hodnotou 4.  

8. 3. Jste předem seznámeni s cílem porady? 

 

 
 
 
 
 
 
 

V tomto případě vidíme převahu negativních odpovědí. Většina respondentů, 

tedy 61 % uvedla, že je jen málokdy seznámena s cílem nadcházející porady. Opačného 

názoru bylo 13% všech dotazovaných, ve svých odpovědích uvedli, že jsou vždy 

s dostatečným seznámeni s cílem porady. Převážně záporné odpovědi se negativně 
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promítly do hodnoty 2,52, která představuje průměrnou spokojenost respondentů se 

seznámením s cílem nadcházející porady. 

8. 4. Máte k dispozici dostatečné informace k řešenému tématu na poradě? 

 

 

 
 
 

 

Nadpoloviční většina respondentů (56 %) konstatuje, že jsou jim často k poradám 

poskytovány informace, které odpovídají řešenému tématu. Další část dotazovaných (16 

%) dokonce označilo variantu, že mají téměř vždy dostatek potřebných informací. Jen 

28% respondentů není příliš spokojeno s odpovídajícím množstvím podkladů, 

k řešenému tématu na poradě. Průměrná hodnota spokojenosti s dostatečnými 

informacemi je 2,78. 

9. V průběhu porady: 

9. 1. Odbíhá se od předem stanoveného tématu, kvůli kterému je porada svolána? 

 

 
 
 
 
 
 
 

Odbíhání na poradě od předem stanoveného tématu považuje za častý jev celých 

22 % respondentů. Ostatní dotazovaní už ovšem tento názor nesdílejí. Pro 69 % 

účastníků průzkumu jsou na poradě projednávaná konkrétní témata, kvůli kterým byla 

porada svolána. Nejmenší část respondentů (9 %) uvedla, že se porada nepohybuje 
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téměř nikdy za hranicí řešeného tématu. Tato fakta se projevila v hodnotě VAP, která je 

2,1. 

9. 2. Vyřizují si její účastníci mezi sebou účty, které by bylo lepší řešit mimo poradu? 

 

 
 
 
 
 
 
 

Většina respondentů, konkrétně 61%, na tuto otázku odpověděla, že jen málo 

kdy na poradě dochází mezi účastníky ke konfliktům, které by bylo vhodnější řešit jindy a 

jinde. Menší procento dotazovaných (22 %) zastává názor, že k takovýmto situacím 

nedochází skoro vůbec. Těm ale odporuje celých 17 % všech respondentů, kteří uvedli, 

že takovéto jednání se mezi účastníky na poradách vyskytuje častokrát. Tato procenta 

ovlivnila hodnotu VAP na 1, 96. 

9. 3. Je dán všem zúčastněným dostatečný prostor pro prezentaci svých názorů? 

 

 
 
 
 
 
 
 

U této otázky odpovídali respondenti z veliké části kladnou odpovědí. Pouhým 9 - 

ti % dotazovaných se nezdá, že by jim byl na poradě dáván dostatečný prostor pro 

prezentaci svých názorů a postojů. V rámci celku je to ovšem minimální procento. 

Zbylých 91% je s možností přispět do diskuze svým stanoviskem spokojeno. Často 

poskytnutý dostatečný prostor pro prezentaci převládá u 78 % dotazovaných. 13% 

respondentů přispívá názorem, že je téměř pokaždé dán všem prostor k projevu. Tyto 
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výsledky pozitivně ovlivnily průměrnou spokojenost s dostatečným prostorem 

k prezentaci svých názorů na hodnotu 3, 04. 

9. 4. Jsou ostatní zúčastnění tolerantní k názorům jiných? 

 

 
 
 
 
 
 
 

Jak nám samotná data ukazují, převážná většina respondentů je z velké části 

spokojena s tolerantností mezi zúčastněnými porady. 78 % respondentů konstatuje, že je 

kladen význam a důležitost k postojům a názorům účastníků porady. Menší část 

dotazovaných (22 %) v odpovědích uvedla, že jsou postoje k názorům ostatních 

účastníků porady spíše zatracovány. Tyto odpovědi respondentů ovlivnily průměrnou 

spokojenost s tolerantností k názorům jiných na 2,72. 

9. 5. Je na poradě kladen důraz na skupinové rozhodování? 

 

 
 
 
 
 
 
 

Tento graf ukazuje tendenci k negativnějšímu postoji respondentů ke 

skupinovému rozhodování na poradách. Celých 65 % účastníků průzkumu je toho 

názoru, že porady málokdy kladou důraz na takovýto způsob rozhodování. Ovšem 

zbylých 35% dotazovaných označilo ve svých dotaznících variantu, že důraz na skupinové 

rozhodování na poradách je kladen, a to často. V tomto případě je velice dobře zřetelný 
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subjektivní postoj každého respondenta k této otázce. Průměrná hodnota spokojenosti 

se skupinovým rozhodováním na poradách činí 2,35. 

9. 6. Máte pocit, že je Vaše účast na poradě zbytečná? 

 

 
 
 
 
 
 
 

Tato otázka přinesla již jisté rozpory mezi respondenty. Vlivem subjektivního 

pocitu o nadbytečné účasti každého účastníka průzkumu na poradách rozdělili do 

následujících částí. Největší část (44 % respondentů), si myslí, že jejich nadbytečnost na 

poradě je jen minimální.  Druhá velká část dotazovaných se na poradách cítí 

nadbytečnou opravdu často. Pouhých 17% ze všech dotazovaných označilo možnost, 

která vyjadřuje pocit nepostradatelnosti na poradě, tedy, že respondenti se na poradě 

nikdy necítí zbyteční. Tyto hodnoty stanovily VAP na 2, 22. 

9. 7. Panuje na poradách příjemná atmosféra? 

 

 
 
 
 
 
 
  

V tomto grafu můžeme pozorovat opět rozpory mezi dotazovanými, jako tomu 

bylo v předchozí otázce. Zde působí subjektivní postoje ke vnímání příjemné atmosféry 

všech respondentů. Nicméně více, než polovina (56 %) odpověděla, že příjemná 

atmosféra na poradě je spíše výjimkou, nežli pravidlem. Menší část dotazovaných (35 %) 

zastává názor, že vlídná atmosféra na poradách převládá. Tomu se nebrání ani 
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zbývajících 9 % všech dotazovaných, kteří dokonce uvádějí, že příjemná atmosféra je 

téměř neoddělitelnou součástí porady. Průměrná spokojenost s příjemnou atmosférou 

na poradách, vlivem negativních odpovědí činí 2,52. 

9. 8. Jsou součástí porady dlouhé monology některých účastníků? 

 

 

 
 
 
 
 

V této otázce se rozdělily odpovědi dotazovaných do dvou variant. V grafu lze 

zpozorovat, že větší náklonnost měli respondenti k odpovědi „spíše ne“. Celých 78 % 

dotazovaných uvedlo, že porada bývá málokdy doplňována dlouhými monology a 

přednáškami některých účastníků. Ve druhé variantě odpovědí jsou respondenti názoru, 

že je tento jev na poradě častější. Tuto odpověď zaznačilo 22 % účastníků výzkumu. Tyto 

výsledky se promítly do průměrné hodnoty ukazatele, který vyjadřuje názor, že porady 

jsou monologem některých účastníků, která činí 2, 22. 

10. Myslíte si, že porada probíhá ve vhodných prostorách? 

 

 
 
 
 
 
 
 

Na tuto otázku se v dotazníku neobjevily žádné záporné odpovědi. Všichni 

respondenti jsou tedy spokojeni místem, ve kterých se porada koná. Mírně nadpoloviční 

většina (52 %), je často spokojena s místem konání porad. Druhá část respondentů, 

konkrétně 48 %, odpověděla, že jsou s vhodností místa pro konání porady spokojeni 
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téměř vždy. Tyto kladné odpovědi se promítly v hodnotě 3, 48, která vyjadřuje 

průměrnou spokojenost respondentů s probíháním porad ve vhodných prostorách. 

11. Vyhovuje Vám doba konání porad? 

 

 

 
 
 
 
 

Ani v tomto případě se mezi odpověďmi nevyskytla žádná záporná odpověď. 

Každý jeden dotazovaný je spokojen s dobou, kdy se konají porady, ovšem v jiné míře. 

Drtivá většina respondentů (83 %) odpověděla, že jsou často spokojení s dobou 

vyhrazenou pro konání porady. Zbylí dotazovaní (17 %) konstatovali, že je pro ně 

stanovená doba konání téměř vždy vyhovující. Tyto kladné odpovědi se odrazily 

v hodnotě VAP 3,17, která vyjadřuje průměrnou spokojenost s dobou konání porad. 

12. Je na poradách dodržován časový harmonogram? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Na tuto otázku se v odpovědích vyskytovaly různé reakce všech účastníků 

průzkumu. Svou spokojenost s dodržováním časového harmonogramu vyjádřilo 74 % 

dotazovaných. Jak ukazuje graf, 61% respondentů se přiklání k názoru, že dodržování 

harmonogramu je častokrát totožné s plánem harmonogramu dané porady. 13 % 

dotazovaných označilo možnost, že je tomu tak téměř vždy. Průměrná spokojenost 

17%

83%

Rozhodně ano (téměř vždy) Spíše ano ( často)

13%

61%

26%

Rozhodně ano (téměř vždy) Spíše ano ( často) Spíše ne (málokdy)



 

42 

s dodržováním časového harmonogramu na poradách vlivem získaných hodnot činí 2, 

74. 

13. Myslíte si, že výsledky porad jsou přínosné? 

 
 

 

 

 

I v tomto případě panují mezi respondenty odlišné názory. Z větší části se 

dotazovaní shodují na skutečnosti, že porady jsou opravdu organizaci přínosné. 22% 

respondentů ale uvádí, že jsou to ojedinělé případy a označily v dotazníku možnost 

„spíše ne“.  Opačné stanovisko zastupuje 17 % respondentů, kteří jsou přesvědčení, že 

porady jsou vždy pro organizaci přínosem. Největší část dotazovaných (61 %) ve svých 

odpovědích uvedla, že přínosnost výsledků porad není pravidlem, ale je častá. Průměrná 

spokojenost s přínosem porad je 2,96.  

14. Pozorujete praktické využití výsledků porad v organizaci? 

 

 
 
 
 
 
 
 

Údaje v grafu ukazují, že více než polovina (52 %) všech dotazovaných pozoruje 

na své organizaci výsledky porad uplatněné v praxi, a to často. Negativní odpovědi 

zaznamenal dotazník u 39 - ti % respondentů, kteří praktické využití výsledků v organizaci 

pozorují málokdy. Těmto názorům odporuje 9 % účastníků výzkumu. Toto malé procento 
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uvádí, že po zpracování výsledků z porad téměř vždy pozorují jejich uplatnění v praxi. 

Průměrná spokojenost s praktickým využitím výsledků porad je 2, 70. 

4. 5. Hodnocení výsledků sociologického průzkumu a doporučení na řešení 

zjištěných problémů  

Podle výsledků, které vyplynuly z prováděného sociologického průzkumu lze 

konstatovat, že jsou porady ve vybrané společnosti důležitou a efektivní formou interní 

komunikace, která je v tomto konkrétním případě na dobré úrovni. U otázky, zda se 

respondenti zúčastňují porad na svém pracovišti, jsem obdržel téměř jednoznačné 

pozitivní odpovědi. Mohu konstatovat, že úroveň  účasti všech dotazovaných na 

poradách je velice vysoká a nevidím v tomto případě žádné nedostatky.  

Reakce respondentů spojené s efektivně stráveným časem na poradách 

převažovaly vesměs kladné, ale v tomto případě nebyla výjimkou ani odpověď skrývající 

negativní názory. Odstranění těchto problémů lze uskutečnit řádným naplánováním 

struktury porady, jeho obsahu a eliminování porad svolaných zbytečně. Na základě 

získaných informací hodnotím efektivnost stráveného času na poradách jako 

nadprůměrnou. Tato skutečnost je námětem pro otázku, zda tento efektivně strávený 

čas na poradě pomůže zlepšit chod organizace. Z průzkumu vyplývá, že konání porad je 

účelné a přispívá ke zlepšení chodu organizace.  

V otázkách příspěvku porad na jednotlivé problematiky v rámci interního 

prostředí organizace bylo dosaženo opravdu odlišných výsledků, na které se nyní 

podrobněji zaměřím. Výborné výsledky se vyskytly v případě zlepšení informovanosti 

mezi zaměstnanci v důsledku porady. Zaznamenal jsem i negativní názory, které 

projevují nespokojenost se zlepšením informovanosti. Tyto nepříznivé skutečnosti lze 

eliminovat optimálním množstvím informací na poradě a přizpůsobení jazyka, který by 

byl zřetelný pro všechny účastníky. Celkový výsledek hodnotím velice pozitivně. Ne příliš 

příznivé hodnoty přinesla otázka týkající se porad ve vztahu ke zlepšení pracovních 

výkonů. Není dobré, že dotazovaní nemají pocit progresivního růstu při vykonávání svých 

pracovních povinností a sledují neměnnou úroveň své vykonávané práce. Nejsou tedy 

ztotožnění s názorem, že porada pomůže zlepšit jejích výkony. Zlepšení výsledků této 



 

44 

problematiky je možné prověřováním porozumění úkolů zadaných na poradě, která 

souvisí se zpětnou vazbou. Tedy ujistit se, že kompetentní lidé vědí, co přesně mají 

udělat a co se od nich očekává. Pozitivním faktem je, že respondenti se porad zúčastňují, 

protože tam často vyřeší své pracovní problémy, se kterými se potýkají. Řešení 

pracovních problémů je na poradě obvyklé, ale nelze touto formou řešit vše.  

Doporučení je zde dostatek vzájemného efektivního naslouchání respondentů a 

adekvátní zpětné vazby lidí, kteří mají v dané problematice jisté zkušenosti. 

S posílením týmové spolupráce v důsledku porad v organizaci nebylo dosaženo 

příliš uspokojivých výsledků. Mezi respondenty převládá názor, že porada nijak zvlášť 

nepřispěje ke zlepšení práce jednotlivce v teamu. Pozitivní názory jsem také zaznamenal, 

nicméně celkové hodnocení této problematiky je pro organizaci nepříznivé. Naskýtá se 

varianta zvolit schopného a charismatického vedoucího porady, který bude dbát na 

dodržování zpětné vazby a kooperativní hledání společných cílů. 

Pokud je porada svolána, probírá se na ní skutečně vše potřebné a podstatné. 

Tento postoj mezi dotazovanými převládal, což poukazuje na jejich spokojenost 

s věcností a konkrétností porad. Ani v tomto případě jsme se nevyhnuli negativním 

názorům respondentů, kteří mají pocit, že se porada spíše zabývá řešením 

nepodstatných záležitostí, přestože je mnoho důležitějších témat k prodiskutování. I přes 

tyto názory hodnotím praktičnost porady velice pozitivně. Problematická témata musí 

být zavedena to programu porady, který by měl být předem organizaci zveřejněn a na 

poradě samozřejmě dodržen. 

Relativně uspokojivých výsledků bylo dosaženo v otázce, týkající se účasti 

nekompetentních osob na poradě. V tomto případě převládá názor dotazovaných, kteří 

si jsou jisti, že se porad zúčastňují jenom ti, kteří na dané věcí mají zájem a kterých se to 

přímo týká. Jsou zde ovšem i názory, že se porad zřídka účastní jen kompetentní osoby a 

dokonce se vyskytnuly i odpovědi dotazovaných, kteří jsou přesvědčení, že je na 

poradách často přítomna neadekvátní osoba. Tato skutečnost je důsledkem 

nedostatečným informováním účastníků porady o předmětu jednání a jeho konkrétních 

bodech, proto jsou účastni porady i ti, kteří by tam být nemuseli. Toto není problém, 

který výrazně negativně ovlivňuje chod a efektivnost organizace, ale pro zlepšení úrovně 

porad doporučuji eliminovat jej celkovým zlepšením informovanosti. 
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Výsledky včasného informování respondentů o času konání dopadly pro 

organizaci velice dobře. Mezi zpracovanými odpověďmi se nevyskytovala žádná záporná. 

Organizace dbá na informovanost pracovníků o nadcházejících poradách. Totéž platí i 

v případě informovanosti o místě porady. V této otázce jsem zaznamenal 23 totožných 

odpovědí. Všichni dotázaní uvedli, že pokaždé znají místo porady, to ovšem může 

vyplývat z možnosti, že porada se koná vždy na stejném místě.  

Výsledné hodnoty ukázaly, že dotazovaní většinou nevědí, co bude probíráno a 

řešeno na nadcházející poradě, což pro organizaci nejsou příliš pozitivní skutečnosti. 

Samozřejmě tento fakt neplatí pro všechny dotazované. Objevují se i pozitivní odpovědi, 

kdy účastnící jsou seznámeni s cílem následující porady. I přes to hodnotím 

informovanost ze strany organizace ke svým zaměstnancům o cíli porady jako ne příliš 

dostačující. Účastníci porad by měli být více informovaní ze strany nadřízeného osobní 

komunikací, která je sice časově náročnější, ale osobnější a důvěrnější, nebo využitím 

firemních nástěnek či elektronické pošty. S tímto souvisí i následující otázka, týkající se 

dostatku informací k řešenému tématu na poradě. V tomto případě jsem ke svému 

překvapení získal více pozitivních postojů, než negativních. Účastníci porady měli vždy 

nebo alespoň často k dispozici dostatek potřebných informací. Doporučením pro 

zlepšení překážek nebo bariér týkající se dostatečného množství informací je zdě opět 

zlepšení elektronické komunikace, nástěnek a zasílání potřebných informací účastníkům 

ze strany vedení organizace. 

Většina respondentů je spokojena s poradami, protože se během nich neodbíhá 

od předem stanoveného tématu. Stane – li se tak, je to opravdu jen ojedinělé. V opozici 

tomuto názoru jsou i dotazovaní, kteří jsou názoru, že se od tématu odbíhá až moc často. 

Toto závisí na moderátorovi porady, do jaké míry koriguje průběh porady a drží se 

stanovených bodů. I přes negativní odpovědi hodnotím tuto problematiku jako 

postačující. Velká spokojenost panuje i v případě vyřizování si vzájemných účtů mezi 

účastníky na poradě, které by bylo lepší vyřešit mimo ní. V negativních odpovědích 

v tomto případě respondenti problém vidí a uvádějí, že se to stává celkem často.  

Celkově jsou ovšem respondenti spokojeni s průběhem porady a dodržováním určitých 

etických zásad. I zde je v moci moderátora ovlivnit počínání účastníků porady jejím 

kvalitním vedením, dodržováním harmonogramu a pravidel.  Neuspokojivých hodnot zde 
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nebylo mnoho, proto je hodnocení dosaženého výsledku velice pozitivní. Veliká 

spokojenost panuje u respondentů v poskytování dostatečného prostoru k vyjádření 

svých názorů a připomínek k projednávaným tématům na poradě. Negativní odpovědi 

byly jen výjimkou, které nijak zvlášť neovlivní celkovou spokojenost s dostatečným 

prostorem pro prezentaci názorů. 

Velice pozitivní názory mají respondenti k projevování tolerance k názoru jiných.  

Nevyhneme se ani negativním názorům respondentů, kterým se často nezamlouvá 

postoj ostatních zúčastněných k postojům jiných. V tomto případě je vhodné zaměřit se 

na selektivní vnímání, tedy názory a přesvědčení každého účastníka porady, které ovšem 

nevede ke změně jeho názoru. Převažují ale kladné odpovědi, které dokazují vzájemnou 

shovívavost a slušné chování účastníků porady. 

Zcela opačné názory převládaly v případě kladení důrazu na skupinové 

rozhodování, které ukázalo, že na tento způsob rozhodování organizace nedbá. 

Zaznamenal jsem i kladné odpovědi na tuto otázku, který celkový pohled na tento fakt 

neovlivnil, a hodnotím tuto problematiku velice negativně. Ukázalo se, že jsou na poradě 

přítomní účastníci, kteří se nepovažují za přínosného člena. Nemají projednávané věci 

čím přispět nebo se jedná v jiném oboru zájmu, než zastupují tito respondenti. U 

ostatních dotazovaných byly odpovědi kladné, jsou tedy na poradě užiteční a představují 

právě tu potřebou a kompetentní sortu lidí. Pro zlepšení nedostatků doporučuji zlepšit 

informovanost, kvalitu informací o nadcházející poradě a správně zvolit její členy.  

Ne příliš uspokojivých hodnot dosáhly výsledky otázky na panující atmosféru na 

poradách. Většina respondentů není spokojena s panující atmosférou, tudíž lze 

předpokládat určitou míru konfliktů, které ji doprovázejí. Atmosféru na poradě do 

značné míry ovlivní její moderátor se svými osobnostními charakteristikami, tedy to, jak 

přistupuje ke zpětné vazbě účastníků a má dostatek empatie. Zbylí dotazovaní 

odpověděli pozitivně. Velice dobré výsledky přinesla otázka týkající se výskytu dlouhých 

monologů některých účastníků. Ty jsou velice uspokojivé. Respondentům občas připadá, 

že někteří zbytečně dlouho hovoří, ovšem většina je spokojena a přesvědčena, že se to 

stává zřídka. 
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Všichni dotázaní jsou velice spokojeni s prostorami, ve kterých porada probíhá. 

V dotazníku se nevyskytuje žádná negativní odpověď, tudíž mají respondenti k dispozici 

vyhovující prostory odpovídající požadavkům na konání porad. Podobný názor mají 

respondenti na dobu konání porad. Ani v tomto případě nebyly zaznamenány žádné 

negativní odpovědi. Můžeme říci, že se dobu pro konání porady snaží organizace 

přizpůsobit situaci dotazovaných a respektuje jejich časové pracovní vytížení. Dodržování 

časového harmonogramu na poradách už není tak jednoznačné. Dotazovaným vesměs 

vyhovuje jejich průběh a časová návaznost probíraných témat, což je důsledkem 

správného vedení porady. Ani v tomto případě nebyly výjimkou negativní odpovědi 

dotazovaných, kteří s tím to názorem nejsou zcela ztotožněni. V tomto případě opět 

hraje důležitou roli moderátor porady, jehož úkolem je dodržovat průběh porady dle 

plánu. 

Hodnocení přínosu výsledků porad bylo více než pozitivní. Její účastníci jsou 

spokojeni s faktem, že konané porady skutečně něčemu prospívají a nejsou jen ztrátou 

času. Negativnější postoj k této problematice se zde také vyskytuje a zdůrazňuje, že 

výsledky porad jsou jen zřídka pro organizaci přínosné. Hodnocení praktického využití 

výsledků je již trochu horší. Většina dotazovaných si všímá realizace dosažených výsledků 

v praxi a pozoruje zlepšení chodu nebo změnu určitých faktorů na pracovišti. Jsou zde i 

takoví respondenti, kteří si tohoto faktu často vědomi nejsou a nepozorují žádné změny 

či pokroky. 
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5. Závěr 

Cílem této práce bylo prozkoumat spokojenost zaměstnanců s vybranými nástroji 

interní komunikace ve vybrané organizaci. V této organizaci byl proveden sociologický 

průzkum, kdy jsem potřebná data od respondentů získával technikou dotazníku. Otázky, 

jež obsahoval, byly sestaveny na základě mých teoretických znalostí a byl směrován 

k tomu, aby jeho prostřednictvím odkryl možné nedostatky vybrané formy komunikace. 

Tohoto průzkumu se zúčastnilo 23 respondentů pracujících v organizaci. Do cílové 

skupiny respondentů pro mou bakalářskou práci jsem si vybral členy z vedení organizace, 

pracovníky ekonomického, personálního a pedagogického úseku. 

Otázky obsaženy v dotazníku jsou zaměřeny na respondenty a jejich celkový 

přístup k poradám. První problémová oblast se zaměřuje na účast dotazovaných na 

poradách, efektivity času věnovaný poradám a jejích účelnosti. V další oblasti otázek 

zjišťuje, v čem a jakým způsobem jsou porady pro organizaci a respondenty přínosné, 

čemu přispívají a v jaké míře. Otázky v dotazníku jsou zaměřeny také na faktory, které 

jsou typické pro fázi, vyskytující se před konáním porady. Tedy od otázek na včasnou 

informovanost od doby konání porady, až po seznámení s jejím cílem a dostupnosti 

potřebných informací. Následuje problémová oblast týkající se průběhu porady, ve které 

se vyskytují otázky zaměřené na dodržování stanoveného tématu porady, vzájemné 

toleranci účastníků, skupinovém rozhodování, až po panující atmosféru. Dotazník je 

zakončen otázkami na vhodnost prostorů pro konání porad, vhodnost času, dodržení 

stanoveného harmonogramu, přínosu porady pro organizaci a praktického využití 

výsledků. Pro všechny tyto otázky byly jednotné varianty odpovědí, protože všechny byly 

postojové. 

Z analýzy výsledků získaných pomocí dotazníku vyplynulo, že celkově jsou porady 

v organizaci dobře fungující, užitečnou formou komunikace, přestože byly zjištěny menší 

nedostatky a problémy. Jako nejvíce problémová oblast se zde jeví otázky směřované na 

názory respondentů, k čemu porady v organizaci přispívají. V tomto okruhu otázek jsem 

zaznamenal nejvíce negativních odpovědí, které vyústily k odhalení zásadních problémů 

organizace. Konkrétně má organizace potíže ve zlepšování informovanosti svých 

zaměstnanců prostřednictvím porady. Porada také nepřispívá ke zlepšení pracovních 
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výkonů ani posílení týmové spolupráce. Na základě teoretických znalostí získaných 

v odborné literatuře a poznatků zjištěných dotazníkovým průzkumem byla navržena 

opatření, která by měla pomoci odstranit tyto nedostatky. Soudím, že sledovaný cíl mé 

bakalářské práce byl splněn. 
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